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SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. 
CNPJ/MF 07.594.978/0001-78 

NIRE 35.300.477.570 
Companhia Aberta 

 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Realizada em 30 de abril 2019 
 
1.  Data, Hora, Local e Presenças: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2019, às 
12h00min, na sede social da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (a “Companhia”), 
localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1294, 2º andar, Bela Vista, 
CEP 01310-100, instalou-se a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, com a 
presença da totalidade de seus membros, conforme se verificou. 
 
2.  Convocação: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia.  
 
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edgard Gomes Corona, que convidou a mim, 
Thiago Lima Borges, para secretariar.  
 
4. Ordem do Dia: a) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. 
 
5. Deliberações Tomadas: Foi instalada a reunião do Conselho de Administração da 
Companhia e, aberto o debate sobre a Ordem do Dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
 
a) Reeleger, para ocuparem os cargos da Diretoria da Companhia, para um mandato que se 
estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019 e/ou até eleição e posse de seus substitutos: o Sr. EDGARD GOMES 
CORONA, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 
5.886.057-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.846.408-12, domiciliado na cidade e Estado de São 
Paulo, na Avenida Paulista, nº 1294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100, para o cargo de Diretor 
Presidente; o Sr. THIAGO LIMA BORGES, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula 
de identidade RG nº 0782992331 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 805.112.605-04, 
domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1294, 2º andar, Bela Vista, 
CEP 01310-100, para o cargo de Diretor Financeiro; o Sr. AFONSO SUGIYAMA, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.783.600-0 SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob o nº 258.296.338-09, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida 
Paulista, nº 1294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100, para o cargo de Diretor de Relações com 
Investidores; e o Sr. ANDRÉ MACEDO PEZETA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
cédula de identidade RG n° 27.599.904-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 306.883.178-47, 
domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1294, 2º andar, Bela Vista, 
CEP 01310-100, para o cargo de Diretor sem designação específica. 
 
a.1) Consignar que os diretores ora reeleitos tomarão posse nesta data, mediante assinatura de 
termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, na forma da legislação 
aplicável, observada a prestação das declarações previstas em lei. 
 
a.2) Os diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da Lei, não estarem impedidos, por lei 
especial, e nem condenados ou encontrarem-se sob efeitos da condenação a pena vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
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contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. 
 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
Reunião, da qual se lavrou a presente Ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. 
Mesa: Sr. Edgard Gomes Corona – Presidente, e Sr. Thiago Lima Borges - Secretário. 
Conselheiros presentes: Srs. Edgard Gomes Corona, Daniel Rizardi Sorrentino, Thiago Lima 
Borges, Ricardo Leonel Scavazza, Soraya Teixeira Lopes Corona e Diogo Ferraz de Andrade 
Corona.  
 

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. 
 

São Paulo, 30 de abril de 2019. 
 

Mesa: 
 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Edgard Gomes Corona    Thiago Lima Borges  
Presidente     Secretário 
 
 

 
 
 
Esta folha de assinaturas é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da 

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A., realizada em 30 de abril de 2019, as 12h00m. 
 
 
 


