TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.
N.I.R.E. 35.300.340.931
CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18
Companhia Aberta
Aviso aos Acionistas – Indicação de acionistas minoritários ao Conselho Fiscal
A Tegma Gestão Logística S.A. (“Tegma” ou “Companhia” – B3: TGMA3), vem comunicar aos acionistas e ao
mercado em geral que, o Sr. Marco Tulio Clivati Padilha e a Sra. Monica Hojaij Carvalho Molina, foram indicados
como membros titular e suplente, respectivamente, pelos acionistas minoritários da Companhia, para compor o
Conselho Fiscal a ser instalado na Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 13 de abril de 2021, às 10:00
horas, conforme proposto pela Administração da Companhia, nos termos da Proposta da Administração
divulgada ao mercado no prazo regulamentar.
Abaixo, seguem as informações dos Srs. Marco Tulio Clivati Padilha e Monica Hojaij Carvalho Molina indicadas nos
itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, conforme disposto no artigo 10 da Instrução CVM n 481/2009,
conforme alterada.
12.5. Nome

Data de
Nascimento

Profissão

Cargo eletivo
ocupado

CPF

Data de
Eleição

Data da
Posse

Marco Tulio Clivati Padilha

19/05/1970

Administrador de
empresas

Membro efetivo

099.200.36870

A ser
realizado

A ser
realizado

Monica Hojaij Carvalho
Molina

05/07/1969

Administrador
a de empresas

Membro
suplente

137.295.48808

A ser
realizado

A ser
realizado

12.5. Nome

Prazo do mandato

Outros
cargos ou
funções
exercidas
no
emissor

Eleito pelo
Controlador

se é membro
independente e,
caso positivo, qual
foi o critério
utilizado pelo
emissor para
determinar a
independência

N° Mandatos
Consecutivos

Marco Tulio Clivati Padilha

Até a Assembleia Geral
Ordinária de 2022

N/A

Não

Não

4

Monica Hojaij Carvalho Molina

Até a Assembleia Geral
Ordinária de 2022

N/A

Não

Não

4

12.5. Nome

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: (i) nome e
setor de atividade da empresa; (ii) cargo; (iii) se a empresa integra (a) o grupo
econômico do emissor ou (b) é controlada por acionista do emissor que detenha
participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou
espécie de valor mobiliário do emissor

Marco Tulio Clivati Padilha

Graduado em Administração de empresas pela EAESP – FGV (Fundação Getúlio Vargas),
com MBA em Finanças no Insper, mestre em Administração de Empresas pela EAESP –
FGV (Fundação Getúlio Vargas) e doutorando nesta mesma escola. Carreira iniciada em
auditoria na PWC (12/1989 a 04/1992), passando por instituições financeiras
(Controladoria no Citibank entre 05/1992 e 10/1997, Controladoria e Estruturação de
Produtos de Tesouraria no ABN Amro Bank entre 11/1997 e 02/1999). Na sequência,
passagem por empresas como Diretor Financeiro na Telefonica (entre 03/1999 e
04/2008) e da BM&FBovespa (de 09/2008 a 01/2014). Atuou como CFO na Boa Vista
SCPC por dois anos e meio até agosto de 2018. Atualmente, atua como professor de
Finanças e Contabilidade em cursos de graduação e pós-graduação em Administração
de empresas na FGV e na FAAP, coordenador do curso de MBA Executivo Internacional
da Saint Paul Escola de Negócios, além de associado e professor do IBGC.

Monica Hojaij Carvalho Molina

Sócia-diretora da Condere, assessoria independente especializada em fusões e
aquisições. Foi diretora estatutária de relações com investidores de empresas como
Datasul, Bematech e CSU CardSystem entre 2006 e 2013. Também atuou em grandes
corporações, incluindo Louis Dreyfus, Claro e Whirlpool. Com dupla certificação pelo
IBGC, é administradora de empresas pela FEA-USP, com pós-graduação em marketing.

12.5. Nome

Cargos de Administração Ocupados em outras sociedades ou organizações do terceiro
setor

Marco Tulio Clivati Padilha

N/A

Monica Hojaij Carvalho Molina

N/A

12.5 Nome

Eventos Ocorridos Últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer
condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii) qualquer
condenação transitada em julgado (esfera judicial ou administrativa)

Marco Tulio Clivati Padilha

Não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.

Monica Hojaij Carvalho Molina

Não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.

12.5 Nome

Percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão

Marco Tulio Clivati Padilha
100%
Monica Hojaij Carvalho Molina
N/A

12.5. Nome

12.9. Existência de Relação Conjugal,
União Estável ou Parentesco até o
segundo grau entre: (i) administradores
do emissor; (ii) (a) administradores do
emissor e (b) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, do
emissor; (iii) (a) administradores do
emissor ou de suas controladas, diretas
ou indiretas e (b) controladores diretos
ou indiretos do emissor; (iv) (a)
administradores do emissor e (b)
administradores
das
sociedades
controladoras diretas e indiretas do
emissor

12.10. Relação de Subordinação, Prestação de
Serviço ou Controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores do
emissor e: (i) sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta
ou indiretamente, a totalidade do capital
social; (ii) controlador direto ou indireto do
emissor; (iii) fornecedor, cliente devedor ou
credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas

Marco Tulio Clivati Padilha

N/A

N/A

Monica Hojaij Carvalho Molina

N/A

N/A

São Bernardo do Campo, 09 de março de 2021.

Ramón Pérez Arias Filho
Diretor Financeiro-Administrativo e de Relações com Investidores
Contatos de RI:
Ian Nunes, (11) 4397-9423, ian.nunes@tegma.com.br
William Santos, (11) 4397-9399, William.Santos@tegma.com.br

