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GO PRO ENERGIA 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/MF nº 39.784.273/0001-00 
 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
26 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
 
 
Dia, Hora e Local: 
  
No dia 26 de fevereiro de 2021, às 11:00 horas, na sede social do Warren Corretora de Valores Mobiliários 
e Câmbio Ltda. (“Administrador” ou “Warren”), localizada na Cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Osvaldo 
Aranha, nº 720, sala 201, CEP 90035-191.  
 
A presente Assembleia não foi realizada de forma presencial, tendo os cotistas se manifestado por meio 
de voto escrito encaminhado ao Administrador. 
 
Mesa: 
 
Presidente: Thiago da Fonseca Vicente  
Secretário: Lourenço Brasil 
 
Convocação: 
 
Dispensada em razão da presença da totalidade dos cotistas. 
 
Quórum: 
 
José Manoel Biagi Amorim, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de 
identidade RG nº 8.222.094-3 SSP/SP, inscrito no CPF nº 074.560.128-65, residente e domiciliado à Alameda 
Jaú n.º 1477, 13º andar, apartamento n.º 131, Edifício Les Jardins, Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP 01420-
005, único cotista do fundo. 
 
Pauta: 
 

a) Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela BDO Auditores Independentes, que serviu como 
referência para o valor de integralização do ativo COXIM ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
17.309.698/0001-24; 
 
b) Aprovar a integralização da COXIM ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.309.698/0001-24, 
pelo valor de R$2.232.931,90 (dois milhões duzentos e trinta e dois mil novecentos e trinta e um reais 
e noventa centavos); 
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c) Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela BDO Auditores Independentes, que serviu como 
referência para o valor de integralização do ativo SÃO JOÃO ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
17.309.729/0001-47, pelo valor de R$7.556.564,75 (sete milhões quinhentos e cinquenta e seis mil 
quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 
 
d) Aprovar a integralização da SÃO JOÃO ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.309.729/0001-47, 
pelo valor de pelo valor de R$7.556.564,75 (sete milhões quinhentos e cinquenta e seis mil quinhentos 
e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 

 
e) Aprovar que os valores de integralização dos ativos indicados no item “b” e “d” sejam utilizados 
como o valor justo das investidas até a realização de uma nova oferta de cotas pelo Fundo, salvo em 
caso de ou a ocorrência de qualquer fato e ou evento que justifique e revisão dos valores atribuídos 
aos ativos referidos neste item, desde que respaldado por laudo de auditoria independente, registrada 
na CVM e que não seja a mesma auditoria contratada pelo Fundo, impedindo de absoluto 
enriquecimento ilícito, fraude à receita federal ou qualquer outro ilícito potencial decorrente da 
integralização dos ativos no Fundo; 
 
f) Aprovar os atos dos Administrador, Gestor e Consultor do Fundo no tratamento da integralização, 
deixando registrado que este agiram de boa-fé, atendendo aos melhores interesses dos Fundo como 
zelo regulatório necessário, tomando por referência laudo de avaliação de auditor independente, 
registrado na CVM e com boa reputação, atribuindo valor menor ao que foi precisamente indicado 
nos laudos em decorrência da necessidade de investimento nos ativos para que a realidade possa 
refletir o valor indicado nos laudos de avaliação, sendo este o racional para a deliberação do item “e”.   

 
 
Deliberações: 
 

a) APROVADO o Laudo de Avaliação elaborado pela BDO Auditores Independentes, que serviu como 
referência para o valor de integralização do ativo COXIM ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
17.309.698/0001-24; 
 
b) APROVADA a integralização da COXIM ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.309.698/0001-
24, pelo valor de R$2.232.931,90 (dois milhões duzentos e trinta e dois mil novecentos e trinta e um 
reais e noventa centavos); 
 
c) APROVADO o Laudo de Avaliação elaborado pela BDO Auditores Independentes, que serviu como 
referência para o valor de integralização do ativo SÃO JOÃO ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
17.309.729/0001-47, pelo valor de R$7.556.564,75 (sete milhões quinhentos e cinquenta e seis mil 
quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 
 
d) APROVADA a integralização da SÃO JOÃO ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.309.729/0001-
47, pelo valor de pelo valor de R$7.556.564,75 (sete milhões quinhentos e cinquenta e seis mil 
quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 
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e) APROVADO que os valores de integralização dos ativos indicados no item “b” e “d” sejam utilizados 
como o valor justo das investidas até a realização de uma nova oferta de cotas pelo Fundo, salvo em 
caso de ou a ocorrência de qualquer fato e ou evento que justifique e revisão dos valores atribuídos 
aos ativos referidos neste item, desde que respaldado por laudo de auditoria independente, registrada 
na CVM e que não seja a mesma auditoria contratada pelo Fundo, impedindo de absoluto 
enriquecimento ilícito, fraude à receita federal ou qualquer outro ilícito potencial decorrente da 
integralização dos ativos no Fundo; 
 
f) APROVADOS os atos dos Administrador, Gestor e Consultor do Fundo no tratamento da 
integralização, deixando registrado que este agiram de boa-fé, atendendo aos melhores interesses 
dos Fundo como zelo regulatório necessário, tomando por referência laudo de avaliação de auditor 
independente, registrado na CVM e com boa reputação, atribuindo valor menor ao que foi 
precisamente indicado nos laudos em decorrência da necessidade de investimento nos ativos para 
que a realidade possa refletir o valor indicado nos laudos de avaliação, sendo este o racional para a 
deliberação do item “e”.   

 
 
Encerramento: 
Consolidado(s) o(s) voto(s) recebido(s) pelo Administrador, a presente ata foi lavrada e lançada no Livro 
próprio.  
 
 

Thiago da Fonseca Vicente 
Presidente 

 
 

Lourenço Brasil 
Secretário 

 
 

 
WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA 

Administrador 
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GO PRO ENERGIA 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/MF nº 39.784.273/0001-00 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
26 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Anexo I – Lista de Cotistas Presentes 

 

Nome e Identificação Assinatura 

 
José Manoel Biagi Amorin 

CPF: 074.560.128-65 
jose@goproventure.com.br  

 

 

 
 
 


