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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Realizada em 16 de outubro de 2019 
 

1.  Data, Hora e Local: Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2019, às 10:00 horas, na 
sede social da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01311-
100. 
 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. 
 
3. Mesa: Assumiu os trabalhos o Sr. Edgard Gomes Corona (“Presidente”), que convidou a 
mim, Thiago Lima Borges, para secretariá-lo (“Secretário”).  

 

4. Ordem do Dia: Nos termos do Artigo 15, alíneas (c) (f) (l), do Estatuto Social da Companhia, 
(i) Aprovar a celebração do Contrato de Donación de Partes Sociales, a ser firmado pela subsidiária 
do México LATAMGYM, S.A.P.I. DE C.V. com a empresa Sol de Los Manzanos, S. de R.L. de C.V., 
com seus respectivos anexos; (ii) aprovar  a celebração do Contrato de Donación de Partes 
Sociales, firmado pela subsidiária do México LATAMGYM, S.A.P.I. DE C.V. com a empresa Viento 
de Bella Unión, S. de R.L. de C.V., com seus respectivos anexos; (iii) aprovar a celebração do 
Contrato Para La entrega de Energia Eléctrica para Fines de Autoabastecimento.  
 
5. Deliberações: Instalada a reunião e após a discussão da matéria objeto da Ordem do Dia, 
a totalidade dos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram: 
 
(i) Aprovar a celebração do Contrato de Donación De Partes Sociales, para a doação pela 
empresa Sol de Los Manzanos, S. de R.L. de C.V. de uma 1 (uma) ação societária para a subsidiária 
do México LATAMGYM, S.A.P.I. DE C.V., no valor nominativo de $1.00 (um peso mexicano), sem 
direito a voto, conforme termos e condições que constam no documento que, devidamente rubricado 
neste ato pelos Conselheiros, fica arquivado na sede da Companhia; 
 
(ii) Aprovar a celebração do Contrato de Donación De Partes Sociales, para a doação pela 
empresa empresa Viento de Bella Unión, S. de R.L. de C.V. de uma 1 (uma) ação societária para a 
subsidiária do México LATAMGYM, S.A.P.I. DE C.V., no valor nominativo de $1.00 (um peso 
mexicano), sem direito a voto, conforme termos e condições que constam no documento que, 
devidamente rubricado neste ato pelos Conselheiros, fica arquivado na sede da Companhia; 
 
(iii) Aprovar a celebração do Contrato Para La Entrega de Energia Eléctrica para Fines de 
Autoabastecimento, firmado entre a subsidiária do México LATAMGYM, S.A.P.I. DE C.V. e a 
empresa Sol de Los Manzanos, S. de R.L. de C.V.; 
 
(iv) Os contratos mencionados nos itens (i) e (ii) são condições para a celebração do contrato 
de fornecimento de energia solar e eólica disposto no item (iii). De acordo com a legislação 
mexicana, para assinatura destes contratos de fornecimento de energia solar e eólica, a empresa 



contratante precisa ter participação societária na empresa contratada e, portanto, autorizado neste 
ato, receberá 1 (uma) ação no valor nominativo de $1.00 (um peso mexicano) sem direito a voto, 
que será devolvida às donatárias quando do término do contrato de fornecimento de energia. 

 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 
16 de outubro de 2019. Mesa: Edgard Gomes Corona – Presidente; e 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.  

 
A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. 

 
Mesa: 

 
 

_____________________________________ 
Edgard Gomes Corona 

Presidente 

______________________________________ 
Thiago Lima Borges 

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 16 de outubro de 2019, às 10h00min. 

 
 
 
 
 
 
 

 


