TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18
NIRE 35.300.340.931
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2018, às 9:00
horas, na sede da Tegma Gestão Logística S.A. (“Companhia” ou “Tegma”), na cidade de São Bernardo
do Campo, estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Nos termos do artigo 22, §1º, do Estatuto Social da Companhia, a
reunião foi convocada através do Edital de Convocação transmitido por meio eletrônico aos conselheiros
no dia 16 de fevereiro de 2018.
Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.
3.

MESA: Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Secretário: Fernando Luiz Schettino Moreira

4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes assuntos:

(i)
Aprovar e autorizar a aquisição de bem imóvel/terreno no Município de Sorocaba/SP, nos termos
do artigo 23, incisos XVIII e XXVII, do Estatuto Social da Companhia;
(ii)
Nos termos do artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a alteração
do Contrato Social da Niyati Empreendimentos e Participações Ltda. (“NIYATI”); e
(iii)
Assunção de obrigações por meio do Contrato de Contragarantia e do 1º Aditivo ao Contrato
firmados com a J.Malucelli Seguradora S.A. (“J.Malucelli”) em 18/10/2012 e 20/09/2016,
respectivamente, em razão do seguro garantia judicial a ser apresentado nos autos do processo judicial
(cumprimento provisório de sentença) movido por Lee, Brock e Camargo Advogados (LBCA).
5.
DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer
restrições, tomaram as seguintes deliberações:
(i) em conformidade com o artigo 23, incisos XVIII e XXVII, do Estatuto Social, autorizaram a
Companhia, na qualidade de sócia representando 99,99% do capital social da Niyati Empreendimentos
e Participações Ltda. (“NIYATI”), a aprovar, em Reunião de Sócios da NIYATI a ser realizada nesta data,
a aquisição de imóvel pela NIYATI, localizado no município de Sorocaba, Estado de São Paulo,
devidamente registrado na matrícula nº 153.143 do 1º Oficial de Registro de Imóveis, Título e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Sorocaba/SP, com uma área total de
54.683,40m², e preço total de R$4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais).

Desde já fica a Diretoria da Companhia autorizada a proceder à assinatura de todos e quaisquer
documentos, à outorga de poderes especiais, bem como à prática de todos e quaisquer atos que se
façam necessários à aprovação pela Companhia da aquisição do imóvel pela NIYATI, incluindo, sem
limitação, a Ata da Reunião de Sócios da NIYATI a ser realizada nesta data.
(ii) nos termos do artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a alteração do
Contrato Social da NIYATI para proceder ao aumento no capital social da sociedade, visando a quitação
do preço do imóvel a ser adquirido.
(iii) Nos termos do artigo 23, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia aprovam e ratificam as
obrigações assumidas pela Companhia no Contrato de Contragarantia e 1º aditivo celebrados com a
J.Malucelli, reconhecendo a validade e os efeitos dos instrumentos firmados, em razão do seguro
garantia judicial a ser apresentado nos autos do processo judicial (cumprimento provisório de sentença)
movido por Lee, Brock e Camargo Advogados (LBCA), no montante de R$3.555.299,54 (três milhões,
quinhentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Bernardo do Campo, 22 de
fevereiro de 2018, às 9:00 horas. Assinaturas: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Presidente;
(aa) Fernando Luiz Schettino Moreira, Secretário; Membros do Conselho de Administração: (aa) Murilo
Cesar Lemos dos Santos Passos; (aa) Evandro Luiz Coser; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira; (aa)
Orlando Machado Júnior; (aa) Mário Sérgio Moreira Franco; (aa) Paulo Cezar da Silva Nunes.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.
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