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JUCESP PROTOCOLO

0.443.315119-0

MARISA LOJAS S.A.

NIRE 35.300.374.801
CNPJ/MF n° 61.189.288/0001-89
Companhia Aberta
ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAc;Ao
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019

Data. Hora e Local: Em 26 de abril de 2019, as 09:00 horas, na Cidade de sao Paulo,
Estado de Sao Paulo, na Rua James Holland, 422/432, Barra Funda.

Convocaciio: Dispensada a convocac;:ao em virtude da presenc;:a via teleconfer&ncia da
totalidade dos membros do Conselho de Administrac;:ao da Companhia.

Mesa: Sr. Hector

Nunez~

Presidente; e Sra. Carolina Figueiredo Pinto Ferreira~ Secretclria.

Ordem do dia: Dellberar sabre (i) eleic;:ao do Presidente do Conselho de Administrac;:ao; e
(ii) reeleic;:ao da Diretoria da Companhia.

Deliberaciies: Ap6s anillise e discussao, p:x malaria dos votos dos conselheiros, com
abstenc;:ao dos legalmente impedidos, o Conselho de Administrac;:ao elegeu:
(i) nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, para o mandata unificado de
1 (um) ana que iniciou-se em 24 de abril de 2019 e se estendera ate a prOxima Assembleia
Geral Ordin.3ria da Companhia, o Sr. Hector Nunez, norte-americana, casado,
administrador, portador da cedula de Identidade RNE no V143568-M (CIMCRE/CGPMAF),
inscrito no CPF/MF sob o 249.498.638-94, residente e domiciliado na Cidade de sao Paulo,
Estado de sao Paulo, com enderec;:o comercial na Avenida Ipiranga, no 200, sobreloja, Ed.
Copan, RepUblica, eleito Membra do Conselho de Administra~ao da Companhia na
Assembleia Geral Ordin.3ria e Extraordinilria realizada em 24 de abril de 2019, para a cargo
de Presidente do Conselho de Administracao;
(ii) a Diretoria da Companhia com mandata de 1 (um) ana, com infcio em 01 de junho ~
2019 e encerramento em 31 de maio de 2020, nos termos do artigo 16 do Estatuto Socia
da Companhia composta par:
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(a) Sr. Marcio Luiz Goldfarb, brasileiro, casado, empresilrio, portador da C€dula de
Identidade RG n° 5.614.i71-2:~P/S~·~~~io no C~F~~:~ sob o n° 537.262.198~20, para o
cargo de Diretor Presideril!a;" •• •
• •• • • •• •
.: ••• •
(b) Sr. Adalberto Pereira dos Santos, brasileiro, casado, economista, portador da C€dula
de Identidade CI no 1.144.400 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o n° 147.882.841~20, para
o cargo de Diretor Financeiro e de Relac5es com Investidores;
(c) Sr. Marcelo Ribeiro Pimentel, brasileiro, casado, administradora de empresas,
portador da Cedula de Identidade RG no 09.323.762~6, inscrito no CPF/MF sob o no
012.370.597~55, para o cargo de Diretor Executive; e
{d) Sr. Marco Luiz Clasen Muraro, brasileiro, casado, economista, portador da Cedula de
Identidade RG n° 8.295.641-8, inscrito no CPF/MF sob o no 129.407.188-22, para o cargo
de Diretor Executive, todos residentes e domiciliados na Cidade de sao Paulo, Estado de Sao
Paulo, com endere~o comercial na Rua James Holland, n° 422, Barra Funda, CEP 01138~000,
sao Paulo/SP, conforme Termos de Posse e Declara~5es de Desimpedimento anexas ao
presente instrumento.

Encerramento e lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida
e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Hector Nunez - Presidente; e Carolina Figueiredo Pinto Ferreira Secret:aria. Membros do Conselho de Administra;ao: Hector Nunez, Cassia Casseb Lima,
Marcia Luiz Goldfarb, Flavia Maria Bittencourt e Paulo S€rgio da Silva.
Sao Paulo, 26 de abril de 2019.

Mesa:

Carolina Figueiredo Pinto Ferreira
Secreta ria
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TERMO DE POSSE E DECLARAt;AO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, Marcia luiz Goldfarb, braslleiCd',.!O:sado,!e~rio, poetatl,qr:;da cedula de ldentidade RG nl' 5.614.574-3
{SSP/SP), inscrito no CPF/ME sotfo ~537.26l~98..20, resid~Pit~e domiciliado na Cidade de sao Paulo, Estado
de sao Paulo, com escrit6rio na Rua James Holland, n~' 422, Barra Funda, CEP 01138-000, atraves da assinatura
do presente termo, tomo posse do cargo de Diretor Presidente da Marisa lojas S.A., sociedade par a<;Oes,
inscrita no CNPJ/ME sob o n" 61.189.288/0001-89, com seus atos constitutivos devidamente arquivados
perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo sob o NIRE 35.300.374.801, com sede na Cidade de Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua James Holland, n" 422/432, ("Companhia"), com mandata de 1 (urn) ana,
com infcio em 01 de junho de 2019 e encerramento em 31 de maio de 2020, para a qual fui eleito pela Reuniao
do Conselho de Administracao realizada em 26 de abril de 2019, e declaro aceitar minha elei<;ao e assumir o
compromisso de cumprir fie Imente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei n~' 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada {"lei das Sociedades par Ac5es"} e com o Estatuto Social da
Companhia, pelo que firma este Termo de Posse.
Para as fins legais, declare estar ciente do disposto no artigo 147, par<lgrafo 1~', da lei das Sociedades par
A<;Oes, pelo o que dedaro nao estar impedido par lei especial para o exerdcio da atividade empresarial, bern
como nao ter sido condenado, ou estar sob os efeitos de condena<;ao, par crime falimentar, de prevarica<;ao,
peita ou suborno, concussao, peculate, contra a economia popular, a fe pUblica au a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pUblicos.
Adem ais, declaro nao estar condenado a pen a de suspensao ou inabilita~,;ao tempor<lria aplicada pel a Comissao
de Valores Mobili<lrios, que me torne inelegivel para os cargos de administra<;ao de companhia aberta, como
estabelecido no artigo 147, par<lgrafo 22 da lei das Sociedades par A<;Oes. Outrossim, dedaro atender ao
requisite de reputa<;ao ilibada estabelecido no artigo 147, par<lgrafo 3'.?. da referida normativa.
Para as fins legais, declare nao ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia e nao ter, nem representar, interesse conflitante com ada Companhia, como estabelecido nos
incises I e II do par<lgrafo 3~' do artigo 147 da Lei das Sociedades par A<;6es.
Para os fins do artigo 149, par<lgrafo 2~', da Lei das Sociedades par A<;Oes, declare que receberei eventuais
cita<;Oes e intima<;Oes em processes administrativos e judicia is relatives a atos de minha gestao no endere~,;o
Rua James Holland, n~' 422/432, na Cidade de sao Paulo, Estado de sao Paulo, sendo que eventual altera~,;ao
sera comunicada par escrito .3 Companhia.
Par fim, neste ato, me obrigo a resolver, par meio de arb'rtragem, perante a Camara de Arbitragem do Mercado,
na forma de seu regulamento, toda e qualquer controversia que possa surgir, relacionada com ou oriunda da
sua condi~,;ao de Diretor Presidente da Marisa Lojas S.A., em especial, decorrentes das disposi<;Oes contidas na
Lei n~' 6.385/76, da Lei das Sociedades por A~,;Oes, no Estatuto cia Ida C
nhia, nas normas editadas pelo
Conselho Monet<lrio Nacional, pelo Banco Central do Br
e pel
VM, bern como nas demais normas
aplicaveis ao funcionamento no mercado de capita is em
ral, ale daquelas constantes do Regula menta do
Novo Mercado, nos demais regulamentos da B3 e doC trato
Participa~,;ao no Novo Mercado.
sao Paulo,

;
I

,/

~e abr'
I
.

/

de 2019.

....• .•• • •• • • • ....
... • • • .• ..
•
• • • ••
• • • • • •• • • •• •• ••• .. .• ••
.. ..br~sileir~,
. ..~~
.... eco~~mi:itC,
. ..

TERMO DE POSSE E DECLARA(:A.O DE DESIMPEDIMENTO
Eu, Adalberto Pereira dos saCtoi,:
portador da cedula de ldentidade RG n2
1.144.400 {SSP/GO), inscrito n"".CPP/ME so6-c "n"~!~7.882441 ..~, residente e domiciliado na Cidade de sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, com escrit6rio na Rua James Holland, n2 422, Barra Funda, CEP 01138-000, at raves
da assinatura do presente termo, tomo posse do cargo de Diretor Financeiro e de Relac5es com lnvestidores
da Marisa Lojas S.A., sociedade por a<;:Oes, inscrita no CNPJ/ME sob on" 61.189.288/0001-89, com seus atos
constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo sob o NIRE
35.300.374.801, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua James Holland, no 422/432,
("Companhia"), com mandata de 1 {um) ano, com inicio em 01 de junho de 2019 e encerramento em 31 de
maio de 2020, para o qual fui eleito pela Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 26 de abril de
2019, e declare aceitar minha elei<;:ao e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres
inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei
das Sociedades por AeDes") e como Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.
Para os fins legais, declaro estar ciente do disposto no artigo 147, parc\grafo 1Q, da Lei das Sociedades por
A<;:Oes, pelo o que declare nao estar impedido por lei especial para o exerdcio da atividade empresarial, bern
como nao ter sido condenado, ou estar sob os efeitos de condena<;:ao, por crime falimentar, de prevarica<;:iio,
peita ou suborno, concussao, peculate, contra a economia popular, ate pUblica ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pliblicos.
Ademais, declare niio estar condenado a pen a de suspensao ou inabilita<;:ao temporc\ria aplicada pel a Comissao
de Valores Mobilic\rios, que me torne inelegivel para os cargos de administra<;:iio de companhia aberta, como
estabelecido no artigo 147, parc\grafo 22 da Lei das Sociedades por A<;:Cies. Outrossim, declaro atender ao
requisite de reputa<;:ao ilibada estabelecido no artigo 147, parilgrafo 32 da referida normativa.
Para os fins legais, declare nao ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia e nao ter, nem representar, interesse conflitante como da Companhia, como estabelecido nos
incises I e II do parc\grafo 3Q do artigo 147 da Lei das Sociedades por A<;:Cies.
Para os fins do artigo 149, parc\grafo 2Q, da Lei das Sociedades por A<;:Cies, declaro que receberei eventuais
cita<;:Oes e intima<;:Oes em processes administrativos e judiciais relatives a atos de minha gestae no endere<;:o
Rua James Holland, nQ 422/432, na Cidade de sao Paulo, Estado de sao Paulo, sendo que eventual altera<;:ao
sera comunicada por escrito Companhia.

a

Por fim, neste ato, me obrigo a resolver, por meio de arbitragem, perante a Cimara de Arbitragem do Mercado,
na forma de seu regulamento, toda e qualquer controversia que possa surgir, relacionada com ou oriunda da
sua condi<;:iio de Diretor Financeiro e de Rela<;:Cies com lnvestidores da Marisa Lojas S.A., em especial,
decorrentes das disposi<;:Oes con tid as na Lei nQ 6.385/76, da Lei das Sociedades por A<;:Cies, no Estatuto Social
da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetc\rio Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela
CVM, bern como nas demais normas aplidveis ao funcionamento no mercado de capita is em geral, alem
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, nos demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participa<;:i'io no Novo Mercado.
sao Paulo, 26 de abril de 2019.

Ad alberto Pbreira dos Santos
Diretor Financeiro e de Rela<;:Oes com lnvestidores

.• ... • " ...•" .•
".
" • •
•
. ••••
•
".
• • •• • •
• ••

••••• •• •• • ".
• •• •• ••
"

"
"
•• ••
Eu, Marcelo Ribeiro Pimentei, ti~ilJiiro, c:as<tJcr,• "dminiSir~q~ portador da Cedula de ldentidade RG n2
TERMO DE POSSE E DECLARAc;:Ao DE DESIMPEDIMENTO

09.323.762-6 (SSP/SP), inscrit0 ,.0 CPf"/ME sOb O"r.~ 'b12.37~~97o55, residente e domiciliado na Cidade de sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, com escrit6rio na Rua James Holland, n2 422, Barra Fund a, CEP 01138-000, atraves
da assinatura do presente termo, tomo posse do cargo de Diretor Executivo da Marisa lojas S.A., sociedade
par ar;:Oes, inscrita no CNPJ/ME sob o n" 61.189.288/0001-89, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo sob o NIRE 3S.300.374.801, com sede na Cidade
de sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua James Holland, n" 422/432, ("Companhia"), com mandata de 1 (urn)
ana, com inicio em 01 de junho de 2019 e encerramento em 31 de maio de 2020, para o qual fui eleito pela
Reuniao do Conselho de Administrac:ao realizada em 26 de abril de 2019, e declaro aceitar minha eleir;:ilo e
assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei
n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades par AeDes") e como Estatuto
Social da Companhia, pelo que firma este Termo de Posse.
Para os fins legals, declaro estar ciente do disposto no artigo 147, parilgrafo 12, da lei das Sociedades por
Ar;:Oes, pelo o que declaro nao estar impedido par lei especial para o exerdcio da atividade empresarial, bern
como nao ter sido condenado, ou estar sob os efeitos de condenar;:ao, por crime falimentar, de prevaricar;:ao,
peita au suborno, concussao, peculato, contra a economia popular, a fe pUblica ou a propriedade, au a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pUblicos.
Ademais, declaro nao estar condenado a pen a de suspensao au inabilitar;:ao temporilria aplicada pela Comissao
de Valores Mobiliilrios, que me torne inelegivel para as cargos de administrar;:ao de companhia aberta, como
estabelecido no artigo 147, parilgrafo 22 da Lei das Sociedades par Ar;:Oes. Outrossim, declaro atender ao
requisite de reputar;:iio Hibada estabelecido no artigo 147, parilgrafo 3'i! da referida normativa.
Para os fins legals, declaro niio ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia e nao ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, como estabelecido nos
incisos I e II do parilgrafo 32 do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ar;:Oes.
Para os fins do artigo 149, parilgrafo 22, da Lei das Sociedades par Ar;:Oes, declaro que receberei eventuais
citar;:Oes e intimar;:Oes em processos administrativos e judiciais relatives a atos de minha gestao no enderer;:o
Rua James Holland, n2 422/432, na Cidade de Silo Paulo, Estado de Sao Paulo, sendo que eventual alterar;:2io
sera comunicada par escrito Companhia.

a

Porfim, neste ato, me obrigo a resolver, par me·lo de arbitragem, perante a C.3mara de Arbitragem do Mercado,
na forma de seu regulamento, toda e qualquer controversia que possa surgir, relacionada com au oriunda da
sua condir;:2io de Diretor Executivo da Marisa Lojas S.A., em especial, decorrentes das disposir;:Oes contidas na
Lei n2 6.385/76, da Lei das Sociedades par Ar;:Oes, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo
Conselho Monetilrio Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bern como nas demais normas
aplicilveis ao funcionamento no mercado de capita is em geral, alem daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, nos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Partlcipar;:iio no Novo Mercado.
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TERMO DE POSSE E DECLARAt;AO DE DESIMPEDIMENTO
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Eu, Marco luiz Clasen Mura(o, :lii\.sileiro,:ca;ae~,, econO~i;\'l.-: portador da cedula de ldentidade RG n2
8.295.641-8 (SSP/SP), inscrito •rKt t~E sOit.d ~"·!29.40"l.!L88r2'2, residente e domiciliado na Cidade de sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, com escrit6rio na Rua James Holland, n2 422, Barra Fund a, CEP 01138-000, at raves
da assinatura do presente termo, tomo posse do cargo de Diretor Executive da Marisa lojas S.A., sociedade
por a~Oes, inscrita no CNPJ/ME sob o n" 61.189.288/0001-89, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de sao Paulo sob o NIRE 35.300.374.801, com sede na Cidade
de sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua James Holland, n" 422/432, {"Companhia"), com mandata de 1 {urn)
a no, com infcio em 01 de junho de 2019 e encerramento em 31 de maio de 2020, para o qual fui eleito pela
Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 26 de abril de 2019, e declare aceitar minha elei~ao e
assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a Lei
n!! 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ac6es") e como Estatuto
Social da Companhia, pelo que firma este Termo de Posse.
Para os fins legais, declare estar ciente do disposto no artigo 147, parilgrafo 12, da Lei das Sociedades por
Ar;Oes, pelo o que declare nao estar impedido por lei especial para o exerdcio da atividade empresarial, bem
como nao ter sido condenado, ou estar sob os efeitos de condenar;ao, por crime falimentar, de prevarica~ao,
peita ou suborno, concussao, peculate, contra a economia popular, a fe pUblica ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pUblicos.
Ademais, declaro nao estar condenado a pen a de suspensao ou inabilitar;ao temponlria aplicada pela Comissao
de Valores Mobiliilrios, que me torne inelegfvel para os cargos de administrar;ao de companhia aberta, como
estabelecido no artigo 147, parilgrafo 22 da Lei das Sociedades por Ar;Oes. Outrossim, declaro atender ao
requisite de reputar;ao ilibada estabelecido no artigo 147, parilgrafo 32. da referida normativa.
Para os fins legais, declare nao ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia e nao ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, como estabelecido nos
incises I e II do parilgrafo 32. do artigo 147 da lei das Sociedades por Ar;Oes.
Para os fins do artigo 149, parilgrafo 22., da lei das Sociedades por Ar;Oes, declare que receberei eventuais
e intimar;Oes em processes administrativos e judiciais relatives a atos de minha gestao no endere~o
Rua James Holland, n2 422/432, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, sendo que eventual altera~ao
sera comunicada por escrito a Companhia.
cita~Oes

Por fim, neste ato, me obrigo a resolver, por me·1o de arbitragem, perante a Camara de Arbitragem do Mercado,
na forma de seu regulamento, toda e qualquer controversia que possa surgir, relacionada com ou oriunda da
sua condir;ao de Diretor Executive da Marisa Lojas S.A., em especial, decorrentes das disposir;Oes contidas na
Lei n2 6.385/76, da Lei das Sodedades por A~Oes, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo
Conselho Monetilrio Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplidveis ao funcionamento no mercado de capita is em geral, alem daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, nos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Particlpar;ao no Novo Mercado.
sao Paulo, 26 de abril d 2019.

Marco Luli" Clasen Muraro
Diretor Executive

