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CNPJ/ME nº 43.948.405/0001-69 - NIRE 35.300.044.461 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 

DE AGOSTO DE 2021 

A Reunião do Conselho de Administração da LUPO S.A., sociedade por ações com sede 

na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rodovia Washington Luís, s/nº - km 

276,5, Bairro: Recreio Campestre Idanorma (uCompanhia"), instalada com a presença 

de membros representando a totalidade do Conselho de Administração da Companhia, 

independentemente de convocação, presidida por CARLOS DINUCCI e secretariada 

por LILIANA AUFIERO, realizou-se às 11:30 horas do dia 20 de agosto de 2021, por 

meio de videoconferência, em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e 

aprovadas por unanimidade de votos: (a) ELEGER, para compor o Comitê de Auditoria 

da Companhia, comitê não estatutário de assessoramento ao Conselho de 

Administração, para mandatos de 2 (dois) anos: (i) AL T AMIRO BOSCOLI, brasileiro, 

casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.377.869-6 e inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 002.011.208-

44, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 

Domingos Leme, nº 440, apto. 21, CEP 04.510-040; (ii) MONCLAIR MARCONATO, 

brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG 

nº 9.346.777-1 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia 

(CPF/ME) sob o nº 864.130.408-82, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, 

Estado de São Paulo, na Avenida Deputado Federal Mário Eugênio, 201, Parque 

Residencial Dahma, CEP 14.804-440, e (iii) ALCIR ANTIQUERA MAZZOLA, 

brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.149.563-5 e 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 

005.769.388-90, residente e domiciliado na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, 

na Rua Lilia Elisa Eberle Lupo, nº 501 - Lote 01 - Quadra E, CEP 14.803-886; e 

(b) AUTORIZAR a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus 

representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da 

deliberação acima. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrad) 
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aprovada e assinada per• l@d\1s oJ .prei~tes .• ~{a~~9uara-SP, 20 de agosto de 2021. 

Carlos Dinucci, Presidente da Mesa; Liliana Aufiero, Secretária da Mesa. CARLOS 

DINUCCI - ALTAMIRO BOSCOLI - ELVIO LUPO JÚNIOR - HUGO ALEXSANDRO 

VASCONCELOS RODRIGUES - ISABELE LÚCIA RICARD ROCHAT - LILIANA 

AUFIERO - RICARDO LUPO. 

Confere com o original: 

Secretária da Mesa 



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Eu, ALCIR ANTIQUERA MAZZOLA, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de 

Identidade RG n.º 9.149.563-5 e inscrito no CPF/ME sob o nº 005. 769.388-90, residente e 

domiciliado na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rua Lilia Elisa Eberle Lupo, nº 501 

- Lote 01 - Quadra E, CEP 14.803-886, através da assinatura do presente Termo, tomo posse do 

cargo de MEMBRO DO COMIT~ DE AUDITORIA de LUPO S.A., sociedade por ações com sede na 

cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rodovia Washington Luís, s/nº, km 276,5, Recreio 

Campestre ldanorma, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Economia (CNPJ/ME) sob o nº 43.948.405/0001-69 e no Registro de Empresas sob o NIRE 

35.300.044.461 ("Companhia"), com mandato de 2 (dois) anos, contados a partir da presente 

data, para o qual fui eleito através de Reunião do Conselho de Administração da Companhia 

realizada nesta data. 

Ainda, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de assumir o cargo para o qual fui 

eleito, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me encontrar sob os 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 

as relações de consumo, fé pública, 01,1 a propriedade. 

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito à cláusula 

compromissária prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da 

Companhia. 

Araraquara-SP, 20 de agosto de 2021. 

MAZZOLA 



TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Eu, MONCLAIR MARCONATO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 

Carteira de Identidade RG n.e 9.346.777-1 e inscrito no CPF/ME sob o ne 864.130.408-82, 

residente e domiciliado na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Avenida Deputado 

Federal Mário Eugênio, 201, Parque Residencial Dahma, através da assinatura do presente 

Termo, tomo posse do cargo de MEMBRO DO COMIT~ DE AUDITORIA de LUPO S.A., sociedade 

por ações com sede na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rodovia Washington Luís, 

s/n!!, km 276,5, Recreio Campestre Ida norma, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o n!! 43.948.405/0001-69 e no Registro de Empresas 

sob o NIRE 35.300.044.461 ("Coryipanhia"), com mandato de 2 (dois) anos, contados a partir da 

presente data, para o qual fui eleito através de Reunião do Conselho de Administração da 

Companhia realizada nesta data. 

Ainda, declaro, sob as penas da lei, que não estou impedido de assumir o cargo para o qual fui 

eleito, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me encontrar sob os 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 

as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declaro estar sujeito à cláusula 

compromissária prevista no Regulamento do Novo Mercado e transcrita no Estatuto Social da 

Companhia. 

Araraquara-SP, 20 de agosto de 2021. 

7 
MONCLAIR MARCONATO 
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