INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06 – NIRE nº 41 3 0029559 0
COMPANHIA ABERTA
ATA DA 47ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data, Hora e Local: Aos 13 de setembro de 2021, às 09 horas, na sede social da
Companhia localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, Cjto. 1101, 11º andar,
Centro, CEP 80410-180, em Curitiba, Estado do Paraná.
Convocação: Edital de segunda convocação publicado nos dias 26, 27 e 30/08/2021, no
jornal Diário Oficial do Paraná, nas fls. 44, 53 e 43, respectivamente, no jornal Valor
Econômico, nas fls. E3, E3 e E4, respectivamente, e no jornal BEMPARANÁ, nas fls. 12,
22 e 15, respectivamente.
Publicações: Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício social findo em 31/12/2020, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório
dos Auditores Independentes publicado, em 11/08/2021, no Diário Oficial do Paraná nas
fls. 45 a 52, no jornal Valor Econômico nas fls. E3 a E5, e no jornal BEMPARANÁ, nas fls.
9 a 13, respectivamente.
Presença: Presentes, em Assembleia Geral Ordinária, acionistas representando 30,11%
das ações ordinárias (capital votante) de emissão da Companhia, conforme se verifica (i)
pelas presenças registradas pessoalmente à Assembleia, e (ii) pelos boletins de voto a
distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, do agente escriturador
das ações de emissão da Companhia ou diretamente pela Companhia, nos termos da
regulamentação da CVM. Presentes, ainda, integrantes da Administração da Companhia, e
o Sr. Paulo Barcelos - representante da BLB Brasil Auditores Independentes, além dos Srs.
Adrian Monge Jara, Sérgio Tomaz Crestani, e Rubens Gerigk – membros do Conselho
Fiscal, e do Sr. Jair Malpica – contador da Companhia.
Mesa: Sr. Irajá Galliano Andrade – Presidente; e Sr. Manacesar Lopes dos Santos Secretário.
Ordem do Dia: (1) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; e (2) Deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020.
Deliberações: Dispensada a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos
por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos
acionistas presentes, consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº
481/2009, foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes
deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a
sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130,
§§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76:
(1) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 30.757.620
votos a favor, 1.560 votos contrários e nenhuma abstenção, sem reservas, as contas dos
administradores, o relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos

Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, registrada a abstenção dos administradores neste item.

(2) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 30.759.180
votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a proposta de destinação do
resultado negativo apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020, no montante de
R$ 542.785.876,47 (quinhentos e quarenta e dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil,
oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), para conta de Prejuízos
Acumulados, razão pela qual não haverá valores a serem destinados para a conta de
Reserva Legal, para distribuição de dividendos e tampouco percentual destinado à conta de
Reserva para manutenção de capital de giro.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, e, depois de lida e
aprovada, foi considerada assinada pelos acionistas cujo boletim de voto à distância foi
considerado válido pela Companhia e pelos acionistas que registraram a sua presença
pessoalmente à Assembleia.

Acionista presente através de Boletim de Voto a Distância: FLORIDA RETIREMENT
SYSTEM TRUST FUND

Acionistas Pessoalmente Presente:

INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.

INSA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Curitiba (PR), 13 de setembro de 2021.

Irajá Galliano Andrade
Presidente

Manacesar Lopes dos Santos
Secretário

