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 26 (vinte e seis) dias do mês de julho 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 20 de
julho 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:
4.1. Eleger/reeleger, conforme o caso, os membros do Comitê não estatutário denominado Comitê
de Gestão, Gente e Governança (“Comitê GGG”) da Companhia;
4.2. Retificação do endereço das filiais 13 e 18 da Companhia, inscritas no CNPJ sob os nºs
02.351.144/0017-85 e 02.351.144/0026-76 respectivamente, haja vista a alteração realizada pela
Prefeitura do Munípio de Gravataí/RS;
4.3. Imóvel em Sorocaba/SP: (i) aprovar e autorizar a aquisição de bem imóvel no município de
Sorocaba/SP, nos termos do artigo 23, incisos XVIII e XXVII, do Estatuto Social da Companhia, com
a consequente desistência da aquisição do terreno aprovada na Reunião do Conselho de Administração
realizada em 22.02.2018 (“RCA 22.02.2018”); e (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
4.4. Aprovar a alteração do Contrato Social da empresa controlada pela Companhia, a Tegma Cargas
Especiais Ltda. (“TCE”) para proceder a alteração do objeto social para inclusão de atividade.

5.
DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou
restrições, tomaram as seguintes deliberações:
5.1.
Deliberaram a eleição/reeleição, conforme o caso, dos seguintes membros para compor o
Comitê não estatutário denominado Comitê de Gestão, Gente e Governança (“Comitê GGG”) da
Companhia: a reeleição do Sr. MÁRIO BARDELLA JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.658.478-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº
034.674.068-15, residente e domiciliado na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua David
Campista, nº 59, apto. 151; a eleição do Sr. PAULO CEZAR DA SILVA NUNES, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 7000569058-SSP/RS e inscrito
no CPF/MF sob o n° 185.816.920-87, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do

Rio Grande do Sul, com escritório na Rua Engenheiro Olavo Nunes, 99/203, Bairro Bela Vista; e a
reeleição do Sr. GENNARO ODDONE, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº 10.350.051-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 011.649.658-40, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Nicola
Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi.
5.1.1. O mandato dos membros do Comitê GGG vigerá por 1 (um) ano, até 26 de julho de 2019.
Terminado o prazo do mandato, os membros do Comitê GGG permanecerão nos seus cargos até a
eleição dos sucessores.
5.2.
Nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, haja vista a alteração
realizada pela Prefeitura do Munípio de Gravataí/RS, aprovam e autorizam a retificação dos endereços
das filiais 13 e 18, localizadas na cidade de Gravataí, estado do Rio Grande do Sul, inscritas no CNPJ
sob os nºs 02.351.144/0017-85 e 02.351.144/0026-76 respectivamente, conforme abaixo:
(i)
Filial 13 inscrita no CNPJ sob o nº 02.351.144/0017-85 e NIRE 43900832989
De: Rua Maria Madalena Andriotti Minuzzo, 1400, Bairro Barro Vermelho, CEP 94180-130
Para: Avenida General Motors, 300, Bairro Barro Vermelho, CEP 94180-124
(ii)
Filial 18 inscrita no CNPJ sob o nº 02.351.144/0026-76 e NIRE 43901152990
De: Rodovia BR-290, km 67, s/nº, parte, Complexo Industrial Automotivo, CEP 94065-140
Para: Avenida General Motors, 2.000, parte Tegma, Bairro Barro Vermelho, CEP 94180-124
5.3.

Com relação a aquisição de uma área no município de Sorocaba-SP, foi deliberado:

(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 134.344 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba,
com uma área total de 40.000,00m², e preço total de R$9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil
reais) - (“Preço”), que serão pagos da seguinte forma: (a) pagamento de um Sinal (“Sinal”) no valor
de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), e (b) o saldo do preço de aquisição, ou seja, a
diferença havida entre o Preço e o Sinal, será pago por ocasião da outorga da Escritura Definitiva de
Venda e Compra do Imóvel.
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.
Adicionalmente, deliberam os membros do Conselho de Administração pela aprovação da desistência
da aquisição do imóvel que teve sua aquisição aprovada na RCA 22.2.2018, bem como pela assinatura
de todos os documentos necessários e à prática de todos e quaisquer atos que se façam necessários
a formalização da desistência.
(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 no montante de

R$14.000.000,00 (catorze milhões de reais), para a quitação das despesas correspondentes ao
investimento para implantação do novo empreendimento em Sorocaba-SP.
5.4.

Nos termos do artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia aprovam:

(i) a alteração do objeto social da Tegma Cargas Especiais Ltda. (“TCE”), sociedade controlada pela
Tegma, para inclusão da atividade de cessão de mão de obra, bem como aprovam a consequente
alteração de seu Contrato Social.
Desde já fica a Administração da empresa TCE autorizada a proceder à assinatura de todos e quaisquer
documentos, bem como à prática de todos e quaisquer atos que se façam necessários.
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, 26 de julho 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.

MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS
PASSOS
Presidente

FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA
Secretário

