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ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A
CNPJ/MF: 21.246.699/0001-44 - NIRE: 313.000.096-37

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020

01. Local, Data e Horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, na Av. Floriano Peixoto, 6.500 – parte, Granja Marileusa, CEP 38.406-
642, no dia 28 de abril de 2020, às 09:00 (nove) 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 17, e no Jornal Diário de Uberlândia em 17/04/2020 
à página A15. 03. Convocação: Por meio da Diretora Presidente, à acionista. 04. Pre-
sença: Acionista representando a totalidade do capital social. 05. Mesa: Presidente da 
Mesa, Tatiane de Souza Lemes Panato. Secretário “ad hoc”, George Júnior Pereira. 
06. Ordem do Dia: I - Tomar as contas dos administradores, 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 eleição dos membros que irão compor a 
Diretoria da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2023 e IV – Deliberar sobre 
a remuneração da Diretoria. 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 Acionista 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 apurado relativo ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2019, no valor de R$ 18.558.351,91 (dezoito milhões, quinhentos e cin-
quenta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), a saber: a) 
R$ 927.917,60 (novecentos e vinte e sete mil, novecentos e dezessete reais e sessenta 
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para a constituição 
de reserva legal; b) R$ 6.170.652,01 (seis milhões, cento e setenta mil, seiscentos e 
cinquenta e dois reais e um centavo), a título de dividendos, sendo que deste valor, R$ 
4.407.608,58 (quatro milhões, quatrocentos e sete mil, seiscentos e oito reais e cin-
quenta e oito centavos) como dividendo obrigatório e R$ 1.763.043,43 (um milhão, 
setecentos esessenta e três mil, quarenta e três reais e quarenta e três centavos) como 
dividendo adicional; e c) R$ 11.459.782,30 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e 
nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) para reserva de lucro. O 
pagamento dos dividendos descritos neste item poderão ser pagos até o dia 31/12/2020. 
iv.) Aprovada a eleição da Diretoria da Sociedade, pelo próximo triênio, tendo sido 
eleitos: Diretora Presidente – Tatiane de Souza Lemes Panato, brasileira, casada, con-
tadora, portadora da Cédula de Identidade n.º MG-077968/O-4 CRCMG e inscrita no 
CPF/MF sob o n.º 730.349.243-72; Diretor Vice-presidente – Vago; Diretor Adminis-
trativo Financeiro - Carlos Henrique Vilarinho, brasileiro, casado, contador, portador 
da Cédula de Identidade n.º MG-4.763.132 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 
808.746.736-15; Diretor de Gente - Julio César Emmert de Oliveira, brasileiro, união 
estável com separação total de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade 
nº. 296758176 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 303.758.958-25, Diretor de Ma-
rketing e Vendas - Marcelo Rodriguez Ferreira, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade n.º 084588805 IFPRJ e inscrito no CPF/MF 
sob o n.º 973.065.417-49; Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios - Mar-
co Aurelio Borges Matos, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade n.º MG 10.665.155 SSP/MG, 
e inscrito no CPF/MF sob o n.º 040.405.196-04 e Diretor de Gestão de Ambientes de 
Tecnologia - Carlos Mauricio Ferreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade n.º M3906606 
SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 517.651.286-68, todos com endereço comercial 
à Avenida Floriano Peixoto, n.º 6.500, Granja Marileusa, CEP: 38.406-642, Cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, conforme termos de posse que se encontram acos-
tados ao presente instrumento, os diretores eleitos declaram que não estão impedidos. 
Em virtude da presente deliberação a Diretoria da Sociedade passará a ter a seguinte 
composição: Diretora Presidente – Tatiane de Souza Lemes Panato; Diretor Vice-
-presidente: Vago; Diretor Administrativo Financeiro – Carlos Henrique Vilarinho; 
Diretor de Gente – Julio César Emmert de Oliveira; Diretor de Marketing e Vendas 
- Marcelo Rodriguez Ferreira; Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios 
- Marco Aurelio Borges Matos e Diretor de Gestão de Ambientes de Tecnologia - 
Carlos Mauricio Ferreira. O prazo de mandato da Diretoria da Sociedade vigorará até 
30/04/2023 e v.) Aprovar a remuneração da Diretoria da Sociedade no montante global 
anual de R$ 2.382.795,81 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e 
noventa e cinco reais e oitenta e um centavos). 08. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam a via do 
livro desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, a Presidente da Mesa Sra. 
Tatiane de Souza Lemes Panato, o Secretário “ad hoc” Sr. George Júnior Pereira, a Dra. 
Sthefany Silva Monjardim da Fonseca na qualidade de advogada, a acionista ALGAR 
TI CONSULTORIA S/A – Tatiane de Souza Lemes Panato e Carlos Henrique Vilarinho. 
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. Uberlân-
dia, 28 de abril de 2020. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7900076 em 01/07/2020 
e protocolo 203084837 - 30/06/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/MF: 05.510.654/0001-89 - NIRE: 313.001.098-95

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 1º DE JUNHO DE 2020

01. Local, Data e Horário: Virtual, por meio da plataforma digital Google Hangouts 
e, nos termos do §3º do art. 1º da Instrução Normativa nº 79 do Departamento Nacio-
nal de Registro Empresarial e Integração, considera-se realizada na sede da Sociedade, 
localizada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Desembargador Jorge 
Fontana, n.º 600, Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670, 
a ser realizada em segunda convocação, no dia 1º de junho de 2020, às 10:00 (dez) 
horas. 02. Publicações Legais: I - Foram publicados o aviso aos acionistas, de que se 
achavam à disposição dos mesmos, na sede social da Sociedade, os documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei nº. 6.404/1976, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 
28.03.2020; 31.03.2020 e 01.04.2020, às páginas 17, 13 e 9 respectivamente, no Diário 
do Comércio, de Belo Horizonte, em 28.03.2020; 31.03.2020 e 01.04.2020, às páginas 
8, 10 e 10 respectivamente e, no Diário de Uberlândia em 28.03.2020; 31.03.2020 e 
01.04.2020, às páginas B4, B4 e B4 respectivamente. II – Foram publicados os editais 
em 1° convocação, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 18; 23 e 24 de 
abril de 2020, às páginas 14, 49 e 15 respectivamente, no Diário do Comércio, de Belo 
Horizonte, em 18, 23 e 24 de abril de 2020, às páginas 11, 13 e 21 respectivamente e, 
no Diário de Uberlândia em 18; 23 e 24 de abril de 2020, às páginas A3, B4 e B3 res-
pectivamente, e em 2° convocação, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 22; 
23 e 26 de maio de 2020, às páginas 2, 3 e 26 respectivamente, no Diário do Comércio, 
de Belo Horizonte, em 22, 23 e 26 de maio de 2020 às páginas 6, 6 e 6 respectivamente 
e, no Diário de Uberlândia em 22; 23 e 26 de maio de 2020, às páginas B3, B4 e B3 
respectivamente. III – Foram publicados o Relatório da Administração e as Demons-
trações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais em 17/04/2020 às páginas 12, 13 e 14, e no Jornal 
Diário de Uberlândia em 17/04/2020 às páginas A11, A12, A13 e A14. 03. Convoca-
ção: Por meio da Diretora Presidente, a todos os acionistas. 04. Presença: Acionista 
representando a maioria do capital social com direito a voto. 05. Mesa: Presidente da 
Mesa, George Júnior Pereira. Secretária “ad hoc”, Beatriz Vieira Costa. 06. Ordem 
do dia: I - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 
31 dedezembro 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 
e III - 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 Acionista 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, 
com parecer favorável dos Auditores Externos Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes, com ressalva quanto à afirmação de que a acionista ALGAR S/A EM-
PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES detém a totalidade das ações da Sociedade, 
o que não é o caso, pois a acionista ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICI-
PAÇÕES detém a maioria do capital social com direito a voto, mas não a sua totalidade. 
iii.) Aprovar o resultado apurado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2019, no valor de R$ 14.038.383,06 (quatorze milhões, trinta e oito mil, trezentos 
e oitenta e três reais e seis centavos), a saber: a) R$ 701.919,15 (setecentos e um mil, no-
vecentos e dezenove reais e quinze centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do 
lucro líquido, para a constituição de reserva legal; b) R$ 4.667.762,37 (quatro milhões, 

seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centa-
vos), a título de dividendos; e c) R$ 8.668.701,54 (oito milhões, seiscentos e sessenta 
e oito mil, setecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) para reserva de lucro. 
O pagamento dos dividendos descritos neste item ocorrerá até o dia 31/12/2020. iv.) 
Aprovar a eleição da Diretoria da Sociedade, pelo próximo triênio, tendo sido eleitos: 
Diretora Presidente - Tatiane de Souza Lemes Panato, brasileira, casada, contadora, 
portadora da Cédula de Identidade n.º MG-077968/O-4 CRCMG e inscrita no CPF/
MF sob o n.º 730.349.243-72; Diretor Vice-presidente – Vago; Diretor Administrati-
vo Financeiro - Carlos Henrique Vilarinho, brasileiro, casado, contador, portador da 
Cédula de Identidade n.º MG-4.763.132 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 
808.746.736-15; Diretor de Gente - Julio César Emmert de Oliveira, brasileiro, união 
estável com separação total de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade 
nº. 296758176 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 303.758.958-25, Diretor de Ma-
rketing e Vendas - Marcelo Rodriguez Ferreira, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade n.º 084588805 IFPRJ e inscrito no CPF/MF 
sob o n.º 973.065.417-49; Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios - Mar-
co Aurelio Borges Matos, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiroagrônomo, portador da Cédula de Identidade n.º MG 10.665.155 SSP/MG, 
e inscrito no CPF/MF sob o n.º 040.405.196-04 e Diretor de Gestão de Ambientes de 
Tecnologia – Carlos Mauricio Ferreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade n.º M3906606 
SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 517.651.286-68, todos com endereço comercial 
à Avenida Floriano Peixoto, n.º 6.500, Granja Marileusa, CEP: 38.406-642, Cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Em virtude da presente deliberação a Diretoria da 
Sociedade passará a ter a seguinte composição: Diretora Presidente – Tatiane de Sou-
za Lemes Panato; Diretor Vice-presidente: Vago; Diretor Administrativo Financeiro 
– Carlos Henrique Vilarinho; Diretor de Gente – Julio César Emmert de Oliveira; 
Diretor de Marketing e Vendas - Marcelo Rodriguez Ferreira; Diretor de Estratégia 
e Desenvolvimento de Negócios - Marco Aurelio Borges Matos e Diretor de Gestão 
de Ambientes de Tecnologia - Carlos Mauricio Ferreira. 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. O prazo de mandato da 
Diretoria da Sociedade vigorará até 30/04/2023 e v.) Aprovar a remuneração da Direto-
ria da Sociedade no montante global anual de R$ 7.347.722,00 (sete milhões, trezentos 
e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais). 08. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam 
a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da 
Mesa Sr. George Júnior Pereira, a Secretária “ad hoc” e advogada Sra. Beatriz Vieira 
Costa, e a acionista ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (P.p. 
Sthefany Silva Monjardim da Fonseca e George Júnior Pereira). Assina por meio de 
certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a 
Sra. Beatriz Vieira Costa, na qualidade de advogada, OAB/MG 161.985 e secretária “ad 
hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Uberlân-
dia, 1º de junho de 2020. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7888188 em 24/06/2020 
e protocolo 203655265 - 23/06/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ENGESET - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 08.162.032/0001-03 - NIRE: 313.000.236-13

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REA-
LIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2020
01. Local, Data e Horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, na Av. Floriano Peixoto, nº 6.500, Bloco B, Bairro Granja Marileusa, 
CEP: 38.406-642, no dia 28 de abril de 2020, às 11:00 (onze) horas. 02. Publicações 
Legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Finan-
ceiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais em 17/04/2020 à página 31 e, no Jornal Diário de Uberlândia 
em 17/04/2020 à página A14. 03. Convocação: Por meio da Diretora Presidente, à acio-
nista. 04. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social. 05. Mesa: 
Presidente da Mesa, Tatiane de Souza Lemes Panato. Secretário “ad hoc”, George 
Júnior Pereira. 06. Ordem do Dia: I - Tomar as contas dos administradores, 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 encer-
rado em 31 de dezembro de 2019, III - Deliberar sobre a eleição dos membros que irão 
compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2023; IV – Deliberar 
sobre a remuneração da Diretoria e V - Rerratificar a Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 14 de fevereiro de 2019. 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 Acionista presente, na 
forma do Artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76. ii.) Aprovar o Relatório da Admi-
nistração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2019. iii.) Aprovar o resultado apurado relativo ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 6.763.789,40 (seis milhões, setecentos e ses-
senta e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), a saber: a) R$ 
338.189,47 (trezentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e sete 
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para a constituição 
de reserva legal; b) R$ 2.249.000,64 (dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil 
reais e sessenta e quatro centavos), a título de dividendos, sendo que deste valor, R$ 
1.606.429,03 (um milhão, seiscentos e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e 
três centavos) como dividendo obrigatório e R$ 642.571,61 (seiscentos e quarenta e 
dois mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) como dividendo 
adicional; e c) R$ 4.176.599,29 (quatro milhões, cento e setenta e seis mil, quinhentos 
e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) para reserva de lucro. O pagamento dos 
dividendos descritos neste item poderão ser pagos até o dia 31/12/2020. iv.) Aprovada 
a eleição da Diretoria da Sociedade, pelo próximo triênio, tendo sido eleitos: Diretora 
Presidente - Tatiane de Souza Lemes Panato, brasileira, casada, contadora, portadora 
da Cédula de Identidade n.º MG-077968/O-4 CRCMG e inscrita no CPF/MF sob o 
n.º 730.349.243-72; Diretor Vice-presidente – Vago; Diretor Administrativo Financei-
ro - Carlos Henrique Vilarinho, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de 
Identidade n.º MG-4.763.132 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 808.746.736-
15; Diretor de Gente - Julio César Emmert de Oliveira, brasileiro, união estável com 
separação total de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade nº. 296758176 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 303.758.958-25, Diretor de Marketing e Ven-
das – Marcelo Rodriguez Ferreira, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da Cédula de Identidade n.º 084588805 IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 973.065.417-49; Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios - Marco 
Aurelio Borges Matos, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade n.º MG 10.665.155 SSP/MG, 
e inscrito no CPF/MF sob o n.º 040.405.196-04 e Diretor de Gestão de Ambientes de 
Tecnologia - Carlos Mauricio Ferreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade n.º M3906606 
SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 517.651.286-68, todos com endereço comercial 
à Avenida Floriano Peixoto, n.º 6.500, Granja Marileusa, CEP: 38.406- 642, Cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Conforme termos de posse acostados ao presente 
instrumento, os diretores eleitos declaram que não estão impedidos. Em virtude da pre-
sente deliberação a Diretoria da Sociedade passará a ter a seguinte composição: Diretora 
Presidente – Tatiane de Souza Lemes Panato; Diretor Vice-presidente: Vago; Diretor 
Administrativo Financeiro – Carlos Henrique Vilarinho; Diretor de Gente – Julio 
César Emmert de Oliveira; Diretor de Marketing e Vendas - Marcelo Rodriguez Fer-
reira; Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios - Marco Aur lio Borges 
Matos e Diretor de Gestão de Ambientes de Tecnologia - Carlos Mauricio Ferreira, 
O prazo de mandato da Diretoria da Sociedade vigorará até 30/04/2023. v.) Aprovar a 
remuneração da diretoria da Sociedade no montante de R$ 2.382.795,81. vi.) Aprovar a 
rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de fevereiro de 2019, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. 7224092, protocolo 
sob onº. 190921277, por meio da qual, por um lapso, constou o endereço da sede da So-
ciedade como: “localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida João Pi-
nheiro, n.º 4.020 - 4° e 5° Andar, Bairro Brasil”, enquanto o endereço correto, portanto, 
leia-se, é o “localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Av. Floriano Peixoto, 
nº 6.500, Bloco B, Bairro Granja Marileusa, CEP: 38.406-642”. 08. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. 
Assinam a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, a Pre-
sidente da Mesa Sra.Tatiane de Souza Lemes Panato, o Secretário “ad hoc” Sr. George 
Júnior Pereira, a acionista ALGAR TI CONSULTORIA S/A – Tatiane de Souza Lemes 
Panato e Carlos Henrique Vilarinho, e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, na 
qualidade de advogada. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta 
ata destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. George Junior 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 quali-
dade de advogada. Uberlândia, 28 de abril de 2020. JUCEMG: Certifico registro sob 
o nº 7896579 em 30/06/2020 e protocolo 203085272 - 30/06/2020. Marinely de Paula 
Bomfim - Secretária-Geral.
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