
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 28/06/2022   Data dos Efeitos 28/06/2022

Arquivamento 20226653684 Protocolo 226653684 de 27/06/2022 NIRE 42300054950

Nome da empresa CASHWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 308139020119560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2022Blasco Borges Barcellos -  Secretário-geral em exercício

28/06/2022

CASHWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 
CNPJ nº. 34.615.822/0001-07 

NIRE 42300054950 
 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do dezembro de agosto de 2021, às 10:00 

horas, na sede social da Cashway Tecnologia da Informação S.A., na Rodovia SC 

401, nº 5500, salas 405, 406 e 407, bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, 

CEP 88.032-005. (“Companhia”). 

  

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Tendo em vista a presença dos acionistas 

representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas 

lançadas no Livro de Presença de Acionistas, restaram dispensadas as formalidades de 

convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades 

Anônimas”). 

 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Felipe Santiago – Presidente  

Leonir de Campos - Secretário 

 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a conversão de parte das ações ordinárias da 

Companhia em ações preferencias Classe B, na proporção de 1 (uma) ação ordinária 

para cada 1 (uma) ação preferencial Classe B; (ii) o aumento do capital social da 

Companhia mediante a emissão de 1.510.574 (um milhão, quinhentos e dez mil, 

quinhentas e setenta e quatro) ações preferenciais Classe A; (iii) a alteração do 

Capítulo 3 do Estatuto Social da Companha, para estabelecer novos quóruns de 

instalação e deliberação da Assembleia Geral; (iv) a mudança na estrutura de 

administração da Companhia, com a alteração da composição do Conselho de 

Administração, da Diretoria da Companhia e a alteração na forma de representação da 

Companhia; (v) a destituição dos atuais membros do Conselho de Administração da 

Companhia, com a conseguinte eleição dos novos membros do Conselho de 

Administração; e (vi) a reforma integral do Estatuto Social e consolidação para refletir 

as deliberações contidas nos itens anteriores.  

 
DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, foi aprovada a lavratura da ata na forma 

de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o 

artigo 130, §1º, da LSA. Na sequência, após discussão e votação das matérias 

constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer 

objeções ou ressalvas, deliberaram o seguinte: 

 

(i) Aprovar a conversão de 269.470 (duzentos e sessenta e nove mil quatrocentos 

e setenta) ações ordinárias da Companhia detidas pela acionista DARWIN 
STARTER INVESTIMENTOS S.A. em 269.470 (duzentos e sessenta e nove mil 
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quatrocentos e setenta) ações preferencias Classe B, na proporção de 1 (uma) ação 

ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial Classe B. 

 

(ii) Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais) mediante a emissão de 1.510.574 (um milhão, quinhentos e dez mil, 

quinhentos e setenta e quatro) ações preferenciais Classe A, todas nominativas e sem 

valor nominal, com preço de emissão de R$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) por 

ação, que serão destinados ao capital social da Companhia. 

 

Desta forma, o capital social da Companhia, que era de R$ 550.000,00 (cinco milhões 

quinhentos e cinquenta mil), passa a ser de R$ 5.550.000,00 (cinco milhões quinhentos 

e cinquenta mil reais) representado por 4.760.993 (quatro milhões, setecentos e 

sessenta mil, novecentas e noventa e três) ações ordinárias, 1.510.574 (um milhão, 

quinhentos e dez mil, quinhentos e setenta e quatro) ações preferenciais Classe A, e 

442.095 (quatrocentas e quarenta e dois mil e noventa e cinco) ações preferenciais 

Classe B todas nominativas e sem valor nominal. 

 

As ações ora emitidas são subscritas neste ato por (i) Invisto I Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações inscrito 

no CNPJ sob o n 42.143.157/0001-16, neste ato representado por sua gestora Invisto 

Gestão de Investimentos S.A., sociedade anônima fechada, com sede na Rua 

Viradouro, nº 63, apartamento 141, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo/SP, CEP 04.538-

110, inscrita no CNPJ sob o nº 09.375.360/0001-42, neste ato devidamente 

representada na forma de seu estatuto social, por seu diretor, Sr. Marcelo Ferrari 

Wolowski, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade 

nº 2.303.841-1, expedido pela SPP/SC, inscrito no CPF sob o nº 932.927.169-34, 

residente e domiciliado na Rodovia João Paulo, nº 2040, apto. 101 A, bairro João 

Paulo, Florianópolis/SC, CEP 88.030-300; (ii) Diogo Rossi Ibaixe, brasileiro, casado, 

empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3408025, expedida pela SSP/GO, 

inscrito no CPF sob nº 856.983.341-53, domiciliado na Rodovia José Carlos Daux, 

nº 4150, Salas 1 e 2, bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.032-005; (iii) 
Gustavo Raposo Vieira, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, 

engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.448.413, expedida pela 

SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 035.943.769/90, domiciliado na Rua Manoel Isidoro 

da Silveira, nº 159, bairro Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, CEP 88.062-130; 

(iv) Eduardo Magnus Smith, brasileiro, casado sob o regime de separação total de 

bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2030329805, expedida 

pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 623.766.910-87, residente e domiciliado na Rua 

Rita Lourenço da Silveira, nº 162, bairro Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, 

CEP 88.062-060; (v) Rogério Bezerra Lima, brasileiro, casado sob o regime de 

comunhão universal de bens, engenheiro mecânico e administrador de empresas, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 1.707.114-4, expedida pela SSP/SC, inscrito 

no CPF sob o nº 107.403.008-73, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, 

nº 188, bairro João Paulo, Florianópolis/SC, CEP 88.030-460; (vi) Valter José 
Tomazzoni, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
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empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.331.066, expedida pela  

SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 432.968.070-04, residente e domiciliado na Estrada 

Caminho dos Açores, nº 2020, Casa 11, bairro Santo Antônio de Lisboa, 

Florianópolis/SC, CEP 88.050-300; (vii) Mauricio Ibarra Dobes, brasileiro, casado 

sob o regime de separação de bens, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o 

nº 770.155.339-87, portador da Cédula de Identidade RG nº 1814068, expedida pela 

SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Doutor Armínio Tavares, nº 67, 

Apartamento 1202, bairro Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-250; (viii) Sandro 
Lopes Guimarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, advogado, 

inscrito no CPF sob o nº 859.388.159-91, portador da Cédula de Identidade RG 

nº 2.223.777, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Estrada Caminho 

dos Açores, nº 2020, Casa 03, Condomínio Mata Atlântica, bairro Santo Antônio de 

Lisboa, Florianópolis/SC, CEP 88.050-300; (ix) Bruno Souto Alonso, brasileiro, 

casado sob o regime de separação de bens, advogado, inscrito no CPF sob o 

nº 006.592.529-70, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.510.636-6, expedida 

pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Pedro Vieira Vidal, nº 280, Torre 3, 

Apartamento 307, bairro Pantanal, Florianópolis/SC, CEP 88.040-010; (x) Vitor 
Hugo Cenci, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, 

inscrito no CPF sob o nº 016.580.909-42, portador da Cédula de Identidade RG 

nº 3.945.326-0, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rodovia Amaro 

Antônio Vieira, nº 2108, Apartamento 301, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, 

CEP 88.034-102; e (x) Darwin Starter Investimentos S.A., sociedade anônima de 

capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 28.049.283/0001-85, registrada na Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) sob o Número de Identificação do 

Registro de Empresas (NIRE) nº 42300045365, com sede estabelecida na Cidade de 

Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Rodovia SC 401, km 01, Parque Tecnológico 

Alfa, T.11, João Paulo, CEP 88.030-901, com endereço de e-mail 

mueller@darwinstartups.com, neste ato representada por seu diretor o Sr. Marcos 
Roberto Mueller, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 3.992.698, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 054.000459-60, 

residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com 

endereço profissional na Rodovia SC 401, km 01, Parque Tecnológico Alfa, T.11, 

João Paulo, CEP 88.030-901, e serão integralizadas conforme boletim de subscrição, 

que constitui o Anexo I à presente ata. Os demais acionistas renunciam expressamente 

aos seus respectivos direitos de preferência para subscrever as ações ora emitidas. 

 

Em função das alterações aprovadas neste item “ii” e no item “i” acima, o artigo 5º do 

Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“ARTIGO 5º. O capital social da Companhia é de R$ 5.550.000,00 (cinco 

milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) representado por 4.760.993 (quatro 

milhões, setecentos e sessenta mil, novecentas e noventa e três) ações 

ordinárias, 1.510.574 (um milhão, quinhentos e dez mil, quinhentos e setenta 

e quatro) ações preferenciais Classe A, e 442.095 (quatrocentas e quarenta e 
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dois mil e noventa e cinco) ações preferenciais Classe B todas nominativas e 

sem valor nominal.” 

 

(iii) Aprovar a alteração do Capítulo 3 do Estatuto Social da Companha, para 

estabelecer novos quóruns de instalação e deliberação da Assembleia Geral, que terá 

a redação contida na versão consolidada do Estatuto Social anexa a esta ata. 

 

(iv) Aprovar a reforma na estrutura de administração da Companhia, mediante (a) 
a alteração da composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia 

para que seja composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros 

titulares, todos pessoas naturais, residentes ou não no país, eleitos e destituíveis pela 

Assembleia Geral para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida 

reeleições; e (b) a alteração da composição dos membros da Diretoria da Companhia 

para que seja composto por até 3 (três) membros, eleitos e destituíveis pelo Conselho 

de Administração para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida 

reeleições, bem como a alteração da forma de representação da Companhia perante 

terceiros, com a finalidade de submeter a competência para a representação da 

Companhia em determinados atos exclusivamente ao Diretor Financeiro. 

 

Em função da aprovação acima, o Capítulo 4 do Estatuto Social da Companha passa a 

ter a redação contida na versão consolidada do Estatuto Social anexa a esta ata. 

 

(v) Aprovar, em razão da alteração da composição do Conselho de Administração, 

a destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, quais sejam: 

 

(a) LEONIR DE CAMPOS, brasileiro, casado sob o regime de separação 

total de bens, empresário, nascido em 02 de fevereiro de 1974, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 4726352-2, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF 

sob o nº 880.761.219-49, residente e domiciliado na Cidade de Balneário 

Camboriú, Estado de Santa Catarina, na Rua 3.250, nº 205, sala 01, Centro, CEP 

88.330-278; 

 

(b) FELIPE SANTIAGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total 

de bens, administrador, nascido em 13 de setembro de 1984, portador da Cédula 

de Identidade RG nº 4895934, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 

051.545.399-40, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de 

Santa Catarina, na Rua Antônio da Costa, nº 11, apartamento 104, Bloco A, 

Bairro Itacorubi, CEP 88.034-070; e 

 

(c) RAFAEL PADILHA ZANELA, brasileiro, casado sob o regime de 

comunhão parcial de bens, analista de sistemas, nascido em 24 de agosto de 

1982, portador da Cédula de Identidade RG nº 8327682-7, expedida pela 

SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 039.857.049-37, residente e domiciliado na 

Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Acácio Apollo, nº 28, 

Bairro São Cristóvão, CEP 85.601-748. 
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Aprovar a eleição, para o mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, dos 

seguintes membros do Conselho de Administração: 

 

(a) MARCELO CARVALHO DE AMORIM, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 092.366.188-39, residente 

e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, no Caminho 

dos Açores, nº 901, casa 19, Santo Antônio de Lisboa, CEP 88.050-300; 

 

(b) LEONARDO MONTE LOPES AGUILLAR, brasileiro, divorciado, 

Diretor de Marketing e Inovação, portador da cédula de RG nº 41.952.145-8, 

expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 318.099.408-85, domiciliado na 

Rua Luís Tavares, nº 300, Apto 121, Bl B, bairro Vila Guilherme, São Paulo/SP, 

CEP 02050-020, com endereço eletrônico leo.monte@sinqia.com.br; 

 
(c) LEONIR DE CAMPOS, brasileiro, casado sob o regime de separação 

total de bens, empresário, nascido em 02 de fevereiro de 1974, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 4726352-2 – SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o 

nº 880.761.219-49, residente e domiciliado na Rua 3.250, nº 205, Sala 01, Bairro 

Centro, na Cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, 

CEP 88.330-278, com endereço de e-mail leonir@cashway.io; 

 

(d) FELIPE SANTIAGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total 

de bens, administrador, nascido em 13 de setembro de 1984, portador da Cédula 

de Identidade RG nº 4895934 – SSP/SC, inscrito no CPF/ME sob o 

nº 051.545.399-40, residente e domiciliado à Rua Antônio da Costa, nº 11, 

Apto. 104, Bloco A, Bairro Itacorubi, na Cidade de Florianópolis, Estado de 

Santa Catarina, CEP 88.034-070, com endereço de e-mail felipe@cashway.io;  

 

(e) ROGÉRIO BEZERRA LIMA, brasileiro, casado sob o regime de 

comunhão universal de bens, engenheiro mecânico e administrador de empresas, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 1.707.114-4, expedida pela SSP/SC, 

inscrito no CPF sob o nº 107.403.008-73, residente e domiciliado na Rua 

Almirante Barroso, nº 188, bairro João Paulo, Florianópolis/SC, CEP 88.030-

460, com endereço eletrônico rlima@santoantoniosolucoes.com.br. 

 

Os Conselheiros de Administração, ora eleitos, tomaram posse em seus respectivos 

cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro competente, em até 

30 dias dessa eleição, por meio dos quais devem declarar não estar impedidos por lei 

especial ou condenados por 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 

a fé pública ou a propriedade. 
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Os acionistas consignaram que a indicação de membros para preenchimento dos 

cargos vacantes no Conselho de Administração deverá respeitar o disposto no Acordo 

de Acionistas da Companhia. 

 

(vi) Reforma e Consolidação do Estatuto. Aprovar a reforma e consolidação do 

Estatuto Social, que passa a vigorar nos termos do Anexo II da presente ata.  

 

Com a reforma do estatuto social da Companhia, os acionistas aprovam por 

unanimidade e sem ressalvas, que a Companhia passará a adotar a arbitragem como 

método de resolução de controvérsias. 

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para 

lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições 

ou ressalvas, foi assinada por todos os acionistas. 

 

(Assinaturas na página seguinte) 

 

(Restante da página intencionalmente deixada em branco)
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(Página de Assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Cashway 

Tecnologia da Informação S.A., realizada em 14 de dezembro de 2021) 

Mesa: 
  

_______________________________ 
Felipe Santiago  

Presidente 

_______________________________ 
Leonir de Campos  

Secretário

Acionistas:

_______________________________ 
Felipe Santiago  

_______________________________ 
Bruno Imhof 

_______________________________ 
Prime Holding Campos Ltda. 

_______________________________ 
Darwin Starter Investimento S.A. 

Acionistas Ingressantes: 

_______________________________ 
Invisto I Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia 

_______________________________ 
Diogo Rossi Ibaixe 

_______________________________ 
Gustavo Raposo Vieira 

_______________________________ 
Eduardo Magnus Smith 

_______________________________ 
Rogério Bezerra Lima 

_______________________________ 
Valter José Tomazzoni
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