HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM nº 20877
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2020
1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de agosto de 2020, às 16:00 horas, por meio de
videoconferência, nos termos e prazos previstos no artigo 23, parágrafo sexto, do estatuto social da
Helbor Empreendimentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de
São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 1145, 15º andar, Jardim Armênia,
Helbor Concept – Edifício Corporate, CEP 08780-500.
2.
CONVOCAÇÃO: O aviso de convocação foi enviado aos membros do Conselho de
Administração da Companhia, nos termos e prazos previstos no artigo 23 do estatuto social da
Companhia.
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo Sr.
Roberval Lanera Toffoli.
4.
PRESENÇA: Compareceram à reunião, por meio de videoconferência, a totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia. Presente, também, por meio de videoconferência, o
Sr. Roberval Lanera Toffoli, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e o
Sr. Acyr de Oliveira Pereira, Diretor de Controladoria.
5.

ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para

tratar da seguinte ordem do dia: (i) manifestação a respeito das informações financeiras da Companhia
referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2020, nos termos do artigo 24, item “v” do
estatuto social da Companhia atualmente em vigor; (ii) ratificação da renúncia do diretor contábil, Sr.
Anderson Lopes Bastos, e subsequente eleição, em sua substituição, do Sr. Acyr de Oliveira Pereira;
(iv) eleição de membro para o cargo de diretor jurídico da Companhia; e (v) assuntos gerais de interesse
da Companhia.
6.
DELIBERAÇÕES: Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do
dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
6.1
Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com abstenção do Sr. Henrique Borenstein
e do Sr. Henry Borenstein, após a análise e apreciação dos resultados operacionais, econômicos e
financeiros da Companhia referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2020, as informações
financeiras trimestrais referentes ao aludido período e sua consequente divulgação, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme
alterada.
6.2
Ratificar, por unanimidade de votos, a renúncia do Diretor Contábil, Sr. Anderson Lopes
Bastos, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 28.496.473 SSP/SP,
inscrito no CPF/ME sob o nº 281.092.758-85, eleito em reunião do Conselho de Administração
realizada em 14 de maio de 2019 e, aprovar por unanimidade de votos, a eleição do Sr. Acyr de Oliveira
Pereira, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 21.411.225-1 (SSP/SP),
inscrito no CPF/ME sob o nº 164.235.868-10 e atual Diretor de Controladoria da Companhia, para
ocupar também o cargo de Diretor Contábil em substituição ao Sr. Anderson Lopes Bastos, até o
término do mandato unificado de 2 (dois) anos da diretoria, a vigorar até a primeira reunião do
Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as
contas do exercício social da Companhia que se encerrar em 31de dezembro de 2020.

6.3 Aprovar por unanimidade de votos, após a análise do currículo e demais informações
pertinentes, a eleição do Sr. José Renato de Lima Gasparini, brasileiro, casado, advogado, com
endereço comercial na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso
Yague Guimarães, nº 1145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept – Edifício Corporate, Cidade
de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08780-500, portador da carteira de identidade RG nº
10698240-8 (IFP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 070.432.227-70, como Diretor Jurídico, até o
término do mandato unificado de 2 (dois) anos da diretoria, a vigorar até a primeira reunião do
Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as
contas do exercício social da Companhia que se encerrar em 31 de dezembro de 2020.
6.3.1 Os diretores ora eleitos tomaram posse e foram investidos nos poderes necessários ao exercício
de suas atribuições, mediante assinatura do respectivo termo de posse, o qual contêm declaração de
desimpedimento mencionada no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/1976 e nos artigos 2º e 4º da
Instrução CVM nº 367/02, e serão arquivados na sede social.
7.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos.
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