Rua Alexandre Dumas, 1711 - Ed. Birmann 12 – 3º andar Conj. 301
Chác. Sto. Antonio – São Paulo | CEP: 04717-004
Tel: (11) 4058-2502

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
NIRE 35.300.108.078 – CVM nº 16306
CNPJ/MF nº 61.065.751/0001-80
(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
MUDANÇAS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

A Rossi Residencial S.A. (“Companhia”) (B3:RSID3), nos termos da ICVM 358/02 e
suas subsequentes alterações e nos termos do Regulamento do Segmento Especial de Listagem
do Novo Mercado, informa ao mercado o quanto segue:
A Companhia recebeu, nesta manhã, a renúncia do Sr. Marcello Joaquim Pacheco ao
cargo de conselheiro fiscal efetivo. Em seu lugar, assume o Sr. Ademar Gonzalez Casquet,
anteriormente eleito para o cargo de conselheiro fiscal suplente. O mandato do Sr. Ademar como
conselheiro fiscal efetivo se encerrará na próxima assembleia geral ordinária, a ser realizada em
abril de 2019.
Ainda na tarde de hoje, em reunião do Conselho de Administração, a Companhia recebeu
carta do Sr. Luis de Oliveira Perego, em que este comunicou a sua renúncia ao cargo de
conselheiro de administração independente.
O Sr. Luis foi reeleito na última Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 27 de abril
de 2018, para o seu 5º mandato consecutivo como membro do Conselho de Administração e a
Companhia agradece o conselheiro pelo empenho e dedicação empregada no desempenho de
suas funções.
Após o registro da renúncia e na mesma reunião de Conselho, para preenchimento do
cargo antes ocupado pelo Sr. Luis, os demais conselheiros deliberaram e elegeram, por
unanimidade de votos e nos termos do art. 150 da Lei das S.A., o Sr. Marcello Joaquim Pacheco,
cujo mandato se estenderá até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária, que elegerá os
membros do Conselho de Administração da Companhia para o exercício de 2019.
Nesta reunião, ainda foram eleitos a Sra. Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues como
Presidente do Conselho de Administração e o Sr. João Paulo Franco Rossi Cuppoloni como VicePresidente.
Por fim, os conselheiros reiteram que a eleição de 1 (um) membro independente que resta
pendente, para completar o número de 5 (cinco) membros que devem compor o Conselho de

Administração da Companhia, será realizada no dia 22 de novembro de 2018, às 10h, por meio
da Assembleia Geral Extraordinária, conforme convocação já divulgada ao mercado.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

Fernando Miziara de Mattos Cunha
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

