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COMUNICADO AO MERCADO

Eleição de novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário
OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao artigo
30 da Instrução CVM 480/09, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada na presente data
deliberou, dentre outro assunto, pela eleição do novo membro independente para o Comitê de
Auditoria Estatutário da Companhia, a Sra. Lucilene Silva Prado, brasileira, advogada e
professora universitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.867.016 e inscrita no CPF
sob o nº 081.640.338-47.
A Sra. Lucilene é advogada, graduada em 1992 pela Universidade de Ribeirão Preto, com
especializações em Direito Empresarial e Direito Tributário. Atua há quase 30 anos nas áreas de
direito empresarial, em especial nas áreas tributária, comercial, de reorganizações societárias e
governança corporativa. Possui formação pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa como Conselheira de Administração e participou do APG – Programa de Gestão
Avançada da Amana-Key. É sócia do Derraik&Menezes Advogados, professora do Insper,
Conselheira de Administração do Instituto Semeia, Conselheira Fiscal dos Institutos Natura, RAP
e CPM e autora de diversos livros e artigos sobre tributação. Por 15 anos, trabalhou na Natura
onde foi Diretora Tributária e Jurídica e ao longo de sua carreira também atuou em empresas de
auditoria, do setor de confecções, autopeças e trading.
A eleição da Sra. Lucilene Silva Prado se deu em decorrência da renúncia do Sr. Frederico
Seabra de Carvalho ao cargo de membro independente do Comitê de Auditoria Estatutário da
Companhia, conforme devidamente comunicado pela Companhia aos seus acionistas e ao
mercado em geral, por meio de fato relevante datado de 13 de agosto de 2020 e nos termos do
Estatuto Social da Companhia e Regimento Interno do seu Comitê de Auditoria Estatutário.

Cravinhos, 08 de outubro de 2020.
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