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TC TRADERS CLUB S.A. Toro 

CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50 

NIRE 35.300.566.521 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2021 

1, Dara, Hora E LocaL: Realizada em 15 (quinze) de abril de 2021, às 9h00, na sede 

social da TC Traders Club S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto Magalhaes gr., nº 758, 7º andar, conjunto 71, CEP 

04.542-000. 

2. Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade 

dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 

3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 

Companhia. 

4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Omar Ajame Zanatto Miranda e 

secretariados pelo Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho. 

5. ORDEM DO DIA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para 

examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a indicação do Sr. Pedro Medeiros Machado, 

Diretor Operacional da Companhia, para cumular o cargo de Diretor Operacionai com o 

cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, condicionado à 

aprovação, em assembleia geral da Companhia (“AGE — Abertura de Capital”), da 

abertura de capital da Companhia e do pedido de registro de emissor de valores 

mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos 

termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada 

(“Pedido de Registro”), e da reforma integral do Estatuto Social da Companhia com 

vistas a adaptá-lo aos requisitos aplicáveis a companhias aberias categoria “A”, nos 

termos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A), e 

das demais normas aplicáveis (“Reforma Integral do Estatuto”); e (li) a autorização para 

a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação 

anterior. 
: 

6. DELIBERAÇÕES: instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame 

e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes 

deliberaram o quanto segue: 
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6.1. Aprovar por unanimidade de votos, a nomeação do Sr. PEDRO MEDEIROS 

MACHADO, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 

66.385.021-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 065.634.947-65, residente e 

domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, nº 975, apartamento 32, CEP 04531-011, na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor de Relações com 

Investidores da Companhia, de modo que o Sr. Pedro Medeiros Machado cumulará os 

cargos de Diretor Operacional e de Diretor de Relações com Investidores, ambos com 

mandato pelo restante do prazo de gestão atualmente em curso da Diretoria, que se 

encerrará em 05/02/2023. 

6.1.1. Consignar que a nomeação do Sr. Pedro Medeiros Machado para cumular o 

cargo de Diretor de Relações com investidores com o de Diretor Operacionat 

ora aprovada fica condicionada de forma suspensiva à aprovação, pela AGE 

— Abertura de Capital, do Pedido de Registro e da Reforma Integral do 

" Estatuto da Companhia, ocasião em que serão reformuladas as 

nomenciaturas e atribuições dos cargos da Diretoria da Companhia; 

6.1.2. Com base nas informações recebidas peia administração da Companhia, nos 

termos da legislação apticável, foi informado que o Diretor ora eleito está em 

“condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de 

desimpedimento mencionada no artigo 147, 8 4.º, da Leidas S.A. eng art. 2º 

da instrução CVM nº 367/02, que ficarão arquivadas na sede da:Companhia; 

6.1.3. O Diretor ora eleito será investido em seu cargo no prazo de até 30 (trinta) 

dias contados da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo 

- de posse, a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da 

declaração de desimpedimento nos termos do item 6.1.2 acima, que ficará 

arquivado na sede da Companhia; É 

6.1.4. Consignar que os demais membros da Diretoria permanecerão em seus 

cargos, com todos os poderes, prerrogativas e responsabilidades a eles 

“inerentes. 

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização à Diretoria da Companhia para 

que realize todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima. 

(assinaturas seguem na próxima página) 
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7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem 

quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os 

| foi lida, aprovada e assinada por 
trabalhos da reunião e lavrada a presente ata, a qua 

todos os presentes. 

São Paulo, 15 de abril de 2021. 

Mesa: 

  

  

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque 

Filho 

Secretário 

Omar Ajame Zanatto Miranda 

Presidente 

Membros do Conselho de Administração Presentes: 

  

OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA 

  

PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO 

  

RAFAEL FERRI 
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