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FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL 

BRB BRASÍLIA FUNCINE 
CNPJ: 11.179.262/0001-81 

 
 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
 
 

1. Data, Hora e Local: Conforme os termos da convocação, a Assembleia Geral Ordinária foi 
realizada de forma não presencial, por meio de consulta formal, tendo sido concedido aos 
cotistas o prazo mínimo de 10 (dez) dias para manifestação, com a apuração dos votos 
realizada hoje, dia 10/8/2020, às 17hs, na sede social da Administradora do FUNDO DE 
FINANCIAMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL – BRB BRASÍLIA FUNCINE 
(“Fundo”), a BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 33.850.686/0001-69, no SBS Quadra 1, Bloco E, Edifício Brasília, 7º andar, 
Brasília/DF. 
 

2. Convocação e Presença: Convocação realizada mediante envio de correspondência física 
a cada um dos cotistas, em 29/7/2020, por mala direta, em conformidade com a Instrução 
CVM nº 398/03 e com a Deliberação CVM nº 848/20. Tendo em vista as medidas para 
enfrentamento da pandemia do Covid-19, e as recomendações previstas no Ofício-Circular 
n° 6/2020/CVM/SIN, de 26/3/2020, foi possibilitado aos cotistas participar, exclusivamente 
por meio de voto escrito, com envio do arquivo da Manifestação de Voto, digitalizado, para 
o endereço de e-mail indicado pelo Administrador, e/ou entrega do documento na agência 
de relacionamento do cotista. Em anexo, lista dos votos válidos recebidos. 

 
3. Mesa: Para assumir a presidência dos trabalhos foi eleita a Srta. Laura Zuza Perdigão, 

representante da Administradora, que convidou a Srta. Helena Kalyvas de Carvalho para 
secretariar a reunião. 

 
4. Ordem do dia:  
 

(i) Aprovação das Demonstrações Financeiras Auditadas - exercício findo em 31/3/2020; 
 
5. Deliberações: Após os esclarecimentos necessários, os cotistas aprovaram as 

demonstrações financeiras auditadas do Fundo, relativas ao exercício findo em 31/3/2020. 
 

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente colocou a palavra à disposição 
dos presentes. Não havendo manifestações, lavrou-se a presente ata. 

 
 

 
Laura Zuza Perdigão 

Presidente 

 
Helena Kalyvas de Carvalho 

Secretária 
 

 
 

 
 
 


