MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.314.559/0001-66
NIRE 35.300.472.101
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 dias do mês de abril de 2018, às 9 horas, na sede social da
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros,
nº 1.017, conjunto 92, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 18, § 2º, do
Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, que participaram por teleconferência.
MESA: Presidente: Fernando Antonio Simões; Secretária: Maria Lucia de Araujo.
Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição de um Diretor da Companhia.
Deliberações: colocado em discussão o assunto da Ordem do dia, os Conselheiros, por
unanimidade de votos, aprovaram eleger, para ocupar o Cargo de Diretor sem designação
específica, Maximiliano Fernandes, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de
identidade RG 19.458.177-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 165.800.658-50, com endereço
comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 92, Itaim Bibi, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04530-001, com mandato até 30 de novembro de 2018, a fim de
unificar seu mandato com o dos atuais diretores da Companhia.
O Sr. Maximiliano Fernandes, membro da Diretoria, ora eleito, foi investido em seu cargo nesta
data, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, arquivado na sede da
Companhia, ocasião que declarou, sob as penas da lei, nos termos do Artigo 147 da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 e da Instrução CVM n° 367/02: (a) não está impedido por lei
especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) não está condenado a pena de
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o
torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta; (c) não ocupa cargo em

sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem nem representa
interesses conflitantes com o da Companhia e, por fim, (d) atende ao requisito de reputação
ilibada.
Em razão da deliberação acima, ratificaram e consolidaram a composição da Diretoria da
Companhia, a saber: Diretor Presidente: Renato Horta Franklin; Diretor AdministrativoFinanceiro e de Relações com Investidores: Edmar Prado Lopes Neto; e Diretores sem
designação específica: Jamyl Jarrus Júnior e Maximiliano Fernandes.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura desta ata que, lida e
achada conforme, vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 04 de abril de 2018. Mesa:
Fernando Antonio Simões – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária. Conselheiros
presentes: Fernando Antonio Simões, Adalberto Calil, Ricardo Florence dos Santos, João Batista
de Almeida e Marcelo José Ferreira e Silva.

Cópia Fiel do Original.

_________________________
Fernando Antonio Simões
Presidente da Mesa

_______________________
Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa

