
11

ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – ABC INCO
CNPJ/MF: 17.835.042/0001-45 - NIRE: 313.000.031-24

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2020
01. Local, Data e Horário: Sede social da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, à av. José 
Andraus Gassani, nº. 4555, Distrito Industrial, CEP nº. 38.402-339, no dia 29 de abril de 2020, às 08:00 (oito) horas. 
02. Publicações Legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 17/04/2020 à página 
32, e no Jornal Diário de Uberlândia em 17/04/2020 à página A17. 03. Convocação: Por meio do Diretor Presidente, 
à acionista. 04. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social. 05. Mesa: Presidente da Mesa, José 
Inácio Pereira. Secretário “ad hoc”, George Júnior Pereira. 06. Ordem do Dia: I - Tomar as contas dos administra-
dores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; II - Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a distribuição 
de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, III - Deliberar sobre a reformulação 
dos cargos da Diretoria e IV - Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor a Diretoria da Sociedade, com 
mandato até 30 de abril de 2023. 07. Deliberações: Pela acionista presente, foram tomadas as seguintes deliberações: 
i.) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas da Acio-
nista presente, na forma do Artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76. ii.) Aprovar o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019. iii.) Aprovar o resultado negativo 
apurado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 17.202.002,31 (dezessete 
milhões, duzentos e dois mil, dois reais e trinta e um centavos), consequentemente, não há lucro ou dividendos a 
serem distribuídos. iv.) Aprovar a reformulação dos cargos da Diretoria, extinguindo-se todos os cargos de diretor sem 
designação específica e criando o cargo de Diretor Jurídico, passando a diretoria a ser composta por 3 (três) membros 
efetivos nos seguintes cargos: Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor Jurídico. Em razão desta reformulação 
dos cargos da Diretoria, altera-se a redação do caput do Art. 8° do Estatuto Social, e cria-se a alínea III do Art. 11 do 
Estatuto Social, que passam a vigorar com a seguinte redação:“Art. 8° - A Diretoria estatutária, com mandato de 03 
(três) anos, será composta de 01 (um) Diretor Presidente; 01 (um) Diretor Financeiro e 01 (um) Diretor Jurídico, os 
quais deverão permanecer nos respectivos cargos até a investidura de seus sucessores, podendo, entretanto, serem 
destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral.” e Art. 11 – (...); III – Diretor Jurídico: a) Representar a socie-
dade em juízo, ou fora dele; b) Relacionar-se com órgãos públicos, em especial órgãos judiciais; c) Acompanhar e 
monitorar as ações jurídicas da Sociedade; d) Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assem-
bleias Gerais, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas. 
v.) Aprovada a eleição da Diretoria da Sociedade, pelo próximo triênio, tendo sido eleitos: Sr. José Inácio Pereira, 
brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade n.º MG-3.565.102 PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o 
n° 535.931.466-49, ao cargo de Diretor Presidente; Sr. Gustavo Uramoto Matsumoto, brasileiro, casado, contador, 
portador da Cédula de Identidade n.º 078.202/0-9 CRC/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 012.089.966-30, ao cargo 
de Diretor Financeiro e a Sra. Fernanda Aparecida Santos, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de 
Identidade n.º MG-4.716.649 PC/MG e inscrita no CPF/MF sob o n.º 558.882.916-68, ao cargo de Diretora Jurídica, 
todos com endereço comercial à rua Lapa do Lobo, 800, Granja Marileusa, CEP 38.406-644, na Cidade de Uber-
lândia, Estado de Minas Gerais. Conforme termos de posse acostados ao presente instrumento, os diretores eleitos 
declaram que não estão incursos em proibições que os impeçam de exercer os referidos cargos. Em virtude da presente 
deliberação a Diretoria da Sociedade passará a ter a seguinte composição: Diretor Presidente – José Inácio Pereira; 
Diretor Financeiro: Gustavo Uramoto Matsumoto e Diretora Jurídica – Fernanda Aparecida Santos. O prazo de 
mandato da Diretoria da Sociedade vigorará até 30/04/2023. Os diretores eleitos não serão remunerados em função 
do cargo estatutário, por já serem remunerados por outra empresa do mesmo Grupo Econômico. 08. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam a via desta ata, para 
fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da Mesa Sr. José Inácio Pereira, o Secretário “ad hoc” Sr. 
George Júnior Pereira, a acionista ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (neste ato representada 
por seus Diretores Fernanda Aparecida Santos e Gustavo Uramoto Matsumoto), e Dra. Sthefany Silva Monjardim da 
Fonseca, OAB/MG 164.455. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na 
Junta Comercial, o Sr. George Júnior Pereira, na qualidade de Secretário “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia 
fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade 
de advogada. Uberlândia/MG, 29 de abril de 2020. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7885112 em 22/06/2020 e 
protocolo 203085990 - 22/06/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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