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Bradespar S.A.
CNPJ no 03.847.461/0001-92  –  NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária no 15, do Conselho Fiscal
realizada em 17.11.2020

Aos 17 dias do mês de novembro de 2020, às 11h, reuniram-se, na 
sede social, Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira César, São 
Paulo, SP, CEP 01310-917, e por videoconferência, os membros 
do Conselho Fiscal da Sociedade sob a presidência do senhor 
Ariovaldo Pereira, que convidou o senhor João Batista de Moraes 
para secretário. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente 
informou que a reunião fora convocada verbalmente com a fi nalidade 
de registrar o pedido de renúncia formulado em 2.10.2020 pelo 
senhor Luiz Eduardo Nobre Borges, ao cargo de Membro Suplente 
do Conselho Fiscal da Companhia. A carta apresentada fi cará 
arquivada na sede da Companhia, para todos os fi ns de direito. 
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta 
Ata que os membros do Conselho Fiscal assinam. aa) Ariovaldo 
Pereira, João Carlos de Oliveira, João Batista de Moraes, Carlos 
Eduardo Teixeira Taveiros e Ricardo Reisen de Pinho. Declaramos 
para os devidos fi ns que a presente é cópia fi el da Ata lavrada no 
livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas 
nele apostas. Bradespar S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Ismael 
Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico - JUCESP - Certifi co o registro sob número 25.635/21-9, 
em 13.1.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Bradespar S.A.
CNPJ no 03.847.461/0001-92  –  NIRE 35.300.178.360

Ata da Reunião Extraordinária no 15, do Conselho Fiscal
realizada em 17.11.2020

Aos 17 dias do mês de novembro de 2020, às 11h, reuniram-se, na sede social, 
Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-917, 
e por videoconferência, os membros do Conselho Fiscal da Sociedade sob a 
presidência do senhor Ariovaldo Pereira, que convidou o senhor João Batista de 
Moraes para secretário. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente informou 
que a reunião fora convocada verbalmente com a fi nalidade de registrar o pedido 
de renúncia formulado em 2.10.2020 pelo senhor Luiz Eduardo Nobre Borges, ao 
cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia. A carta apresentada 
fi cará arquivada na sede da Companhia, para todos os fi ns de direito. Nada mais 
foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os membros do 
Conselho Fiscal assinam. aa) Ariovaldo Pereira, João Carlos de Oliveira, João 
Batista de Moraes, Carlos Eduardo Teixeira Taveiros e Ricardo Reisen de Pinho. 
Declaramos para os devidos fi ns que a presente é cópia fi el da Ata lavrada no 
livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. 
Bradespar S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz - Procuradores. 
Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifi co o 
registro sob número 25.635/21-9, em 13.1.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.
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