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Jornal O DIA SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

São Paulo, quarta-feira, 24 de maio de 2017
N

IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.

N

C.N.P.J. nº 07.280.328/000

TERRAVERDE HOLDING S.A.
(CNPJ e NIRE em fase de obtenção)
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 20/02/2017
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20/02/2017, às 11h, na sede social da Terraverde Holding
S.A. (“Companhia”), na Av. Cidade Jardim, nº 803, 9º andar, sala R, CEP 01453-000. 2. Mesa: Os
trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Paulo Jorge Foggetti, e secretariados pelo Sr. Gustavo
Modenesi. 3. Convocacão e Presença: Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no
§1º do artigo 10 do estatuto social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Companhia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos
membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberacões Tomadas: Dando início aos trabalhos e seguindo
a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria da
Companhia, com mandato de 2 anos contados desta data, passando a Diretoria a ter a seguinte
composição: (a) Leopoldo Viriato Saboya, RG 24.425.916 SSP/SP, CPF 196. 987.158-00, e (b) Luiz
Paulo Jorge Foggetti, RG 24.655.432 SSP/SP, CPF 256.888.268-94. Os membros da Diretoria ora
eleitos assinam o termo de posse e desimpedimento constante do Anexo 1 e declararam, para os
devidos fins e efeitos legais, e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a
administração da companhia, por qualquer lei especial, e que não foram condenados por qualquer
crime, e não estão sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos
públicos, nem foram condenados 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. Os membros
da Diretoria ora eleitos foram investidos em seus respectivos cargos, nesta data, mediante assinatura
dos termos de posse lavrados no livro próprio. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida,
conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. São Paulo, 20/02/2017.
Mesa: Luiz Paulo Jorge Foggetti - Presidente; Gustavo Modenesi - Secretário. JUCESP
nº 168.489/17-0 em 07/04/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

FALCONI PARTICIPAÇÕES S.A.

HNR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

CPNJ: 19.494.126/0001-98

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Considerando (i) que o art. 132 da Lei nº 6.404/76 determina que a Assembleia-Geral Ordinária deve ser realizada nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, que, no caso da Companhia, coincide com o ano-calendário, o que não foi providenciado pela administraomRPXLWRHPERUDRVGRFXPHQWRVREMHWRGHVWDGHOLEHUDomRHQFRQWUHPVH¿QDOL]DGRV LL TXHRVVXEVFULWRUHVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHSDUWLFLSDomR
superior a 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia, já instaram a companhia em duas oportunidades (20 de abril e 10 de maio) a proviGHQFLDUHPDFRQYRFDomRGHVVHFRQFODYHRTXHQmRIRLDLQGDDWHQGLGR LLL RGLVSRVWRQRDUW³F´GD/HLQTXHFRQIHUHDDFLRQLVWDV
que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital social a prerrogativa de convocar diretamente a Assembleia-Geral quando o pedido
GHFRQYRFDomRQmRIRUDWHQGLGRSHORVDGPLQLVWUDGRUHVQRSUD]RGHRLWRGLDV)LFDPFRQYRFDGRVRVVHQKRUHVDFLRQLVWDVGD)$/&21,3$57,&,3$d®(66$DVHUHXQLUHPHP$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDQDVHGHVRFLDOj5XD)LGrQFLR5DPRVQDQGDUSDUWH7RUUH%9LOD2OtPSLD
&(3QDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORjVKRUDVGRGLDGHPDLRGHD¿PGHWUDWDUHPGDVHJXLQWHRUGHP
GRGLD 7RPDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQWHJUDGDVSHORUHODWyULRGRVDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH 'HOLEHUDUVREUHDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRH
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV2VVXEVFULWRUHVLQVWDPDDGPLQLVWUDomRGDFRPSDQKLDDGLVSRQLELOL]DUDRVVHQKRUHVDFLRQLVWDVDFHVVRDRVGRFXPHQWRV
TXHVHUmRVXMHLWRVjGHOLEHUDomR6mR3DXORGHPDLRGH0DWHXV$IIRQVR%DQGHLUD%UXQR0DOGRQDGR7XUUDH6HUJLR+RQyULRGH)UHLWDV

ERB - Energias Renováveis do Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 09.324.653/0001-09 - NIRE: 35.300.351.339
Edital de Cancelamento e Convocação da AGOE
A ERB – Energias Renováveis do Brasil S.A. (“Companhia”) vem pelo presente informar do cancelamento da AGOE convocada
para 28/04/17, às 9h30min, conforme edital enviado por e-mail e publicado no DOESP e no jornal “O Dia SP” nas edições 20,
21 e 25/04/17, ficando desde já os Srs. Acionistas, na forma do artigo 124 da Lei 6.404/76 e do artigo 12 do Estatuto Social da
Companhia, convocados a comparecer à AGOE que será realizada em 31/05/17, às 9:30 hs, na sede da Companhia, localizada
em SP/SP, na Avenida Santo Amaro, 48, 3º andar, conjunto 32, Vila Nova Conceição, para deliberarem: AGO: (i) Tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório dos Auditores
Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16; (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício
social findo em 31/12/16; (iii) Fixar o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia; (iv) Eleger os
membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração. AGE: (i) Aprovar a alteração da sede da Companhia e a respectiva
alteração do artigo 2º, caput, do Estatuto Social; (ii) Consolidação do Estatuto Social de acordo com as alterações mencionadas
acima. SP, 27/04/17. Carlos de Mathias Martins Junior - Presidente do Conselho de Administração. (23, 24 e 25/05/2017)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria do Sindicato Rural de São Paulo, nos termos do Artigo
69, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social, convoca seus associados
quites e em pleno gozo de seus direitos estatutários, para a Assembléia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 20 de junho de 2017 (3ª feira), ás
16:30 horas, nas dependências do Sindicato Rural de São Paulo, sito a
Rua Aroaba, 118 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP, a fim de discutir
e votar a seguinte; ORDEM DO DIA: A – Leitura, discussão e aprovação
da Ata da Assembléia anterior. B – Leitura, discussão e votação do
Relatório da Diretoria e Balanço do exercício de 2016, com o respectivo
Parecer do Conselho Fiscal. São Paulo, 23 de maio de 2017. Yuichi
Ide – Presidente.
COMUNICADO À PRAÇA
A ITACÊ Comercial Ltda. vem a público reforçar perante os seus
clientes a necessidade de recolhimento dos produtos fabricados pela
Indústria Farmacêutica Vic Pharma, em cumprimento à RE nº 1.141,
publicada no DOU em 02/05/2017. Essa ação é necessária em função
da suspensão do Certificado de BPF daquele fornecedor, o que nos
vincula ao processo como Distribuidor do mesmo. Esclarecemos que
não houve constatação de problemas de qualidade específicos com
qualquer dos produtos daquela Empresa que comercializamos. Cada
cliente deve verificar a correspondência que enviamos com a
especificação dos produtos e lotes que estão sendo recolhidos, além
do procedimento. Este comunicado suplementar visa alcançar qualquer
cliente porventura não contatado através da nossa correspondência,
solicitando seu imediato contato com o nosso SAC para obter as
instruções necessárias. ITACÊ Comercial Ltda. SAC 0800-7735966

23,24

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA RIVIERA DE SÃO LOURENÇO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De conformidade com o disposto no Capítulo V, artigo 34, § 1º, alínea
“a”, e § 2º e artigo 35, alínea “c” e § 2º, alínea “a”, ficam os Associados
desta Entidade convocados para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no Radisson
Blu Faria Lima, à Avenida Cidade Jardim, nº 625, no dia 01 (um) de
Junho de 2017, às 10h00, em primeira convocação, a fim de deliberarem
sobre os seguintes assuntos: (a) apreciar e deliberar sobre o relatório
anual e aprovar as contas da Diretoria quanto ao exercício anterior
(2016); (b) outros assuntos de interesse da Associação. Não havendo
número mínimo de Associados para instalação dos trabalhos da
Assembléia, a mesma realizar-se-á em segunda convocação, na mesma
data e local, às 10h30 com qualquer número de Associados. São
Paulo, 24 de Maio de 2017. Sergio Ulhôa Levy, Diretor-Superintendente.

23 e 24/05

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0209117-76.2010.8.26.0100. A Dra. Stefânia Costa Amorim Requena, Juíza de Direito da 36ª
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a ELVERCIO GOMES VALADARES (CPF 504.762.628-87) e ROSA
MARIA LOPES VALADARES (CPF 584.846.988-15), que NEW PROGRESS FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA,
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, visando o recebimento da quantia de R$ 142.656,19 (novembro/2010),
representado pelas 24 parcelas, no valor de R$ 4.799,55, cada uma, não quitadas, decorrentes do instrumento particular de subrogação convencional, confissão de divida, penhor mercantil e outas avenças, firmado entre as partes em 20 de agosto de 2010.
Encontrando-se os executados em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por edital, para que, no prazo de 03 dias, paguem o
débito atualizado, quando então, a verba honorária que foi fixada em 20% do débito será reduzida pela metade, ou em 15 dias
embarguem ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a
fluir após os 20 dias supra. ADVERTÊNCIA: Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial (art. 257 inc. IV do
NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Ƈ
23 e 24/05
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:4001531-69.2013.8.26.0011. Classe: Assunto: Procedimento Sumário - Despesas
Condominiais. Requerente: Condomínio Edifício Tour de Lion. Requerido: Alfredo Arias Villanueva e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4001531-69.2013.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr. Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Diogo Árias Villanueva, Avenida Giovanni Gronchi, 2442, Morumbi - CEP 05651-002, São Paulo-SP, CPF 326.341.668-50,
RG 32.648.449-8/SP, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Condomínio Edifício
Tour de Lion, alegando em síntese que o réu deixou de efetuar o pagamento das contribuições condominiais desde 05/
10/2012, totalizando o valor de R$ 5.528,85 (out/2013). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, e para que compareça(m)
à audiência de conciliação designada para o dia 29 de junho de 2017 às 10:20 horas na Sala 106, 1º andar - Conciliação,
que será realizada na Rua Jericó, s/nº, 1º andar, sala 106 (Setor de Conciliação Cível). O não comparecimento injustificado
do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com
multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do
Estado. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC).
2- O réu poderá oferecer contestação NO PRAZO DE 15 DIAS úteis contados: a) da audiência supra, caso não haja
autocomposição; b) do protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu (art. 335, I, II do CPC).
3- Se o réu não contestar a ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor (art. 344 do CPC), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de abril de 2017.

JORNAL “ O DIA ” 23 e 24 / 05 / 2017
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nº 120.406.214. Determinada a citação dos requeridos, estes não foram localizados em diversas diligências empreendidas, sendo certo que se encontram em local ignorado. Em decorrência, nos termos do artigos 700, 701 e 701
§ 1 do Código de Processo Civil, ficam devidamente citados para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, efetuem o pagamento do débito, na hipótese de pagamento ficarão os réus isentos de
custas e honorários, ou, caso queiram, apresentem embargos, sob pena de constituição do contrato em titulo
executivo judicial. Advertindo, desde já, que em caso de inércia/revelia será nomeado curador especial nos termos do
art. 257, IV, CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que vão publicado e afixado em local de costume. NADA MAIS.
23 e 24/05
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23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 106460660.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cristina de Almeida Bacarim, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) DANIELA ISABEL DA SILVA, Julio Conceicao, 33, casa 05, Bom Retiro CEP 01126-001, São Paulo-SP, Não Identificada, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum por parte de CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP, alegando em síntese: ajuizou uma Ação com Procedimento
Ordinário, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 11.425,71 (09/2013), corrigidos
e acrescidos de encargos legais, referentes ao débito das faturas de fornecimento de
água e coleta de esgoto do imóvel situado à RUA JULIO CONCEIÇÃO, 33 CASA 05 (RGI
nº 0635422859). Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de presumirem-se
aceitos os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2016.
B 23 e 24/05



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Novaportfolio Participações S.A.
CNPJ/MF: nº 27.025.181/0001-67 - NIRE: 35.300.500.695
Sede Social: Alameda Santos, nº 2.335, 1º andar, Cerqueira César, CEP 01419-101,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
Edital de Convocação
Ficam os acionistas da Novaportfolio Participações S.A. (“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Extraordinária,
nos termos do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, que será realizada na sede social da Companhia, na Alameda Santos, nº 2.335,
1º andar, Cerqueira César, CEP 01419-101, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em primeira convocação, no dia
29 de maio de 2017, às 17:00 horas, para tratar da seguinte ordem do dia: i. aprovar a incorporação da totalidade das ações da
Companhia, de acordo com a “Proposta de Realização Ordinária dos Ativos da Massa Falida” (“Proposta”), conforme previsto no
item 9 - “Alienação da Carteira de Créditos (Ações da NewCo): atos preparatórios”, aprovada em Assembleia Geral de Credores
realizada em 16 de dezembro de 2015 e nos termos da decisão judicial proferida em 08 de março de 2016 pela 1ª Vara de Falências
e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo no processo de nº 1087670-65.2014.8.26.0100, pela Massa
Falida do Banco BVA S.A., sociedade anônima, com sede na Alameda Santos, nº 2.335, 1º andar, Cerqueira César, cidade e Estado
de São Paulo, CEP 01419-101, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o
nº 32.254.138/0001-03 (“MFBVA”), com a consequente conversão da Companhia em subsidiária integral da MFBVA; ii. aprovar o
correspondente Protocolo e Justificação e Incorporação de Ações; iii. ratificar a nomeação de empresa avaliadora responsável pelo
Laudo de Avaliação de incorporação de ações da Companhia pela MFBVA; iv. aprovar o Laudo de Avaliação da incorporação de
ações da Companhia pela MFBVA; e, v. autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à
efetivação da incorporação ora aprovada. Os documentos relativos à aludida Assembleia Geral Extraordinária estão disponíveis
para consulta dos acionistas na Sede Social da Companhia. São Paulo - SP, 19 de maio de 2017. Eduardo Barbosa de Seixas Diretor-Presidente. Isabel Christina Barbosa de Seixas Nielebock - Diretora Sem Designação Específica.
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1234567 - ME,editalCNPJ/MF
sob nº 09.483.596/0001-00, ULISSES URIEL FERREIRA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº
1234567 LTDA
e WILLIANS PEDRO DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 223.363.918-99 que BANCO
1234567 213.446.468-24
DO BRASIL S/A lhes ajuizou ação Monitória, em 16/11/2014, no valor de R$ 108.417,37 (Cento e oito mil e quatro1234567 centos
e dezessete reais e trinta e sete centavos), referente ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES

GHRAMEL PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ/MF.Sob Nº
03.564.664/0001-71 REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL com seu
Registro na JUCESP Sob NIRE 35.216.071.428 em sessão de
14/12/1999 Comunica a Redução do Capital Social em R$
423.037,00 (Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Trinta e Sete
Reais).



CNPJ/MF nº 05.044.873/0001-10 - NIRE nº 35.2.1750536-7
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
HNR Participações Societárias Ltda. (“Sociedade”) convoca para reunião de sócios que será realizada no dia 7/6/17, às 10:00 horas,
em primeira convocação, e no dia 12/6/17, às 10:00 horas, em segunda convocação, em conformidade com os arts. 1.073, inciso I, e
1.152, § 3º, 1.085 e 1.086 todos da Lei 10.406/02. Tal reunião será realizada no escritório ABE, Guimarães e Rocha Neto Advogados,
localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 11º andar, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01452-001, contando com a seguinte
ordem do dia: (i) Deliberar acerca da exclusão do sócio Edson Seiji Akasaka, titular de 1.600 quotas da Sociedade (correspondente
a 1% do capital social) por conta da prática de atos contrários aos interesses da Sociedade em consonância com a Cláusula 19ª do
contrato social da Sociedade; e, (ii) Alteração e consolidação do contrato social da Sociedade, conforme adequado e necessário na
hipótese de ser aprovada a exclusão do Edson Seiji Akasaka da Sociedade. O Sr. Edson Seiji Akasaka poderá apresentar sua defesa, na
reunião de sócios que pra se convoca, por meio documental ou oral. São Paulo/SP, 19/5/17. HNR Participações Societárias Ltda. p.
Antonio Shiroshi Hotta – Diretor Geral.



Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1002924-70.2014.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz
de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Paulo José Zacarias Filho (CPF. 213.890.64859), que Associação do Sanatório Sírio - Hospital do Coração lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia
de R$ 12.542,47 (agosto de 2015), decorrente das Duplicatas n°s 451.670/1 e 451.669/01, oriundas de atendimento
médico-hospitalar. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o
mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado.
24 e 25/05
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2ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera/ SP2º Ofício CívelEdital de CitaçãoPrazo 20 diasProcesso n°
0019374-30.2013.8.26.0007O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro
Regional de Itaquera/SP, Faz Saber a Hilton Souza Filho ME (CNPJ: 15.138.303/0001-42), que Power
Graphics Ltda lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 1.442,96,
referente ao não pagamento da Nota Fiscal. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja
feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e publicado. São Paulo, 16/05/17. 23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 0059917-24.2012.8.26.0100. O Dr. Rodrigo
Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital SP, na forma da lei. FAZ SABER a
ARLETE LEONARDO, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade RG nº 3.375.954, inscrita no
CPF/MF sob o nº 004.144.888-06 que COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhe ajuizou uma ação de
Rescisão Contratual pelo rito Ordinário, alegando que foi firmado com a ré o Contrato de Concessão Onerosa
do Jazigo, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 1189, quadra VI/7, contrato nº 3.471. Deixou a ré de quitar
as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a expedição do presente edital, assim fica a ré citada da propositura da presente ação,
bem como advertida de que terá o prazo de 15 dias, após decorrido o prazo de 20 dias supra, não sendo
contestada a ação, caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia, sob pena de não o
fazendo, presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na inicial. Será este edital
afixado e publicado na forma da lei.
23 e 24/05

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2017
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de abril de 2017, às 11h15, na sede da Companhia, localizada na Avenida Marcos
Penteado Ulhôa Rodrigues, nº 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Bairro do
Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Todos os membros do Conselho de Administração. 3. MESA:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário. 4. ORDEM
DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Por
unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuição
prevista no inciso (i) do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia foi aprovada a reeleição do (a) Sr. EDUARDO
SIQUEIRA MORAES CAMARGO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 23.818.436-5 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 148.195.698-13, para ocupar o
cargo de Diretor Presidente e do (b) Sr. MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA, brasileiro, divorciado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 537.857-4 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º
856.302.176-15, para ocupar o cargo de Diretor, ambos com endereço profissional na Avenida Marcos Penteado
Ulhôa Rodrigues, nº 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré,
CEP 06460-040, Barueri/SP, com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018, devendo os mesmos
permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos aceitam suas
nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivado na
sede da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a
presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por todos os Conselheiros. Barueri/SP,
10 de abril de 2017. Sr. Italo Roppa, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Conselheiros: (1) Sr.
Antonio Linhares da Cunha; (2) Sr. Arthur Piotto Filho; (3) Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões; (4) Sr. Italo Roppa;
(5) Sr. José Braz Cioffi; (6) Sr. Leonardo Couto Vianna; (7) Sr. Paulo Yukio Fukuzaki; e (8) Sr. Ricardo Antônio Mello
Castanheira. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do
Conselho de Administração nº 03, às folhas 10 e 11. Sr. Marcus Rodrigo de Senna - Secretário. JUCESP nº 222.258/172 em 17.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022969-83.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a MARCO ANTONIO CYPRIANO DA SILVA, CNH 02991481920/SP, CPF 143.287.658-92, LINDOMAR DANTAS DA
SILVA, RG 20.801.840-2, CPF 151.672.028-84, ANTONIO CYPRIANO DA SILVA, RG 92.745.799, CPF 658.381.908-25,
CYPRIANO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA EPP, CNPJ 08.025.410/0001-07, que lhes foi proposta uma
ação de Cobrança - Procedimento Comum por parte de BANCO DO BRASIL S.A, alegando ser credor do montante de R$
185.806,76, decorrente do inadimplemento do Contrato Para Desconto de Títulos n° 429.901.362 firmado entre as partes em
30/07/2012, sendo a pessoa jurídica a contratante e os demais na qualidade de fiadores. Encontrando-se os réus em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS.
24 e 25/05
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1022683-89.2015.8.26.0001. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exeqüente: Banco Bradesco S/A. Executado: Glynton Suzuki. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho
Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Glynton Suzuk, CPF 189.442.068-30, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese ser credor do réu na
importância de R$ 20.914,16, referente ao não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo pessoal firmado
em 15/08/2014. E encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. proceda ao pagamento do débito e de honorários advocatícios de cinco por
cento do valor atribuído à causa, ficando ciente que efetuado o pagamento no prazo, ficará isento de custas
processuais, ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo constituir-se de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2017.
24 e 25/05
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CNPJ/MF: nº 32.254.138/0001-03 - NIRE: 35.300.502.230
Sede Social: Alameda Santos, nº 2.335, 1º andar, Cerqueira César,
CEP 01419-101, cidade de São Paulo e Estado de São Paulo
Edital de Convocação
Ficam os acionistas da Massa Falida do Banco BVA S.A. (“MFBVA”) convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do
artigo 123 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que será realizada na sede social da MFBVA, na Alameda Santos, nº 2.335, 1º andar,
Cerqueira César, CEP 01419-101, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em primeira convocação, no dia 29 de maio de 2017, às 17:30
horas, para tratar da seguinte ordem do dia: i. aprovar a incorporação da totalidade das ações da Novaportfolio Participações S.A.
(“Novaportfolio”), sociedade anônima fechada, com sede na Alameda Santos, nº 2.335, 1º andar, Cerqueira César, cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, CEP 01419-101, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.025.181/0001-67, pela MFBVA, para sua conversão em subsidiária integral
desta, de acordo com a “Proposta de Realização Ordinária dos Ativos da Massa Falida” (“Proposta”), conforme previsto no item 9 - “Alienação
da Carteira de Créditos (Ações da NewCo): atos preparatórios” e nos termos da decisão judicial proferida em 08 de março de 2016 pela 1ª Vara
de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo no processo nº 1087670-65.2014.8.26.0100; ii. aprovar o
correspondente Protocolo e Justificação e Incorporação de Ações; iii. ratificar a nomeação de empresa avaliadora responsável pelo Laudo de
Avaliação de incorporação de ações da Novaportfolio pela MFBVA; iv. aprovar o Laudo de Avaliação da Incorporação de Ações da Novaportfolio
pela MFBVA; e v. aprovar, por consequência, o aumento de capital da MFBVA, em decorrência da incorporação de ações da Novaportfolio, no
valor de R$ 169.707.958,66 (cento e sessenta e nove milhões, setecentos e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis
centavos), portanto, de R$575.876.380,93 (quinhentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e
noventa e três centavos) para R$ 745.584.339,59 (setecentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta
e nove reais e cinquenta e nove centavos), mediante a emissão de 153.605.411 (cento e cinquenta e três milhões, seiscentos e cinco mil,
quatrocentos e onze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em razão da incorporação de ações mencionada no item (i)
supra, mediante a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social do MFBVA; e, vi. autorizar a prática de todos os atos necessários pela Administradora
Judicial da MFBVA para implementar os itens acima elencados. Os documentos relativos à aludida Assembleia Geral Extraordinária estão
disponíveis para consulta dos acionistas na Sede Social da MFBVA. São Paulo - SP, 19 de maio de 2017. Alvarez & Marsal Administração
Judicial Ltda. Administradora Judicial da Massa Falida do Banco BVA S.A.

IPIRANGA BIOENERGIA S.A.

IPIRANGA BIOENERGIA S.A.

C.N.P.J. nº 25.206.734/0001-52 - NIRE 35.300.493.273
EXTRATO DA ATA DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20/3/2017
Aos 20/3/2017, às 10 horas, sede social, Iacanga/SP,
com 100% do capital social. Mesa: Presidente: Leopoldo
Tittoto; Secretário: Humberto Tittoto. Deliberações
unânimes aprovadas: I) Autorizaram os administradores
a praticarem os atos necessários à implementação do
aumento de capital ocorrido na Ipiranga Agroindustrial
S.A. com integralização mediante conferência das ações
da companhia, tornando-se a Ipiranga Agroindustrial
S.A., temporariamente, a única acionista da companhia;
II) Visando o restabelecimento da pluralidade de
acionistas, autorizaram os administradores a praticarem
atos necessários à implementação da cessão de 1 ação
da companhia, de titularidade da Ipiranga Agroindustrial
S.A. para Leopoldo Tittoto. A transferência aprovada será
efetivada nesta data, mediante escrituração no Livro de
Registro de Ações e Livro de Transferência de Ações da
companhia. Jucesp nº 185.326/17-1 em 25/4/2017.
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

C.N.P.J. nº 25.206.734/0001-52 - NIRE 35.300.493.273
EXTRATO DA ATA DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31/1/2017
Aos 31/1/2017, às 9 horas, sede social, Iacanga/
SP, com 100% do capital social. Mesa: Presidente:
Leopoldo Tittoto; Secretário: Luiz Cunali Defilippi.
Deliberações unânimes aprovadas: A) Ratificar a
aquisição pela Companhia de 197 ações ordinárias
de emissão da Companhia, todas da Cunali Defilippi
Participações S.A.; B) Cancelamento das mesmas 197
ações ordinárias de emissão da Companhia, agora de
propriedade da própria Companhia, sem redução do
capital social; C) Em virtude do cancelamento referido,
o número de ações da Companhia passa de 3.000
ações para 2.803 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal; D) Alterar o caput do artigo 5º
do Estatuto Social: “Artigo 5º. O capital social da
companhia é de R$ 3.000,00, divido em 2.803 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal.”. Jucesp
nº 146.969/17-0 em 30/3/2017. Flávia Regina Britto
Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1013536-04.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Aguinaldo Campos Júnior (CPF. 015.088.338-26), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação de
Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 38.294,21 (março de 2013), referente ao Contrato de
Cheque Especial n° 1656- 00123-10 e Contratos de Crédito Parcelado Pré-Premier- Price n°s 1656- 03213-55, 165603314-74 e 1656-03092-15. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo
contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
23 e 24/05

38ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 38º Ofício Cível. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 106414673.2013.8.26.0100. A Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da Capital/
SP, Faz Saber a H.A. Comercial Ltda (CNPJ.12.487.769/0001-65), Hassan Ali Khalaf (CPF. 234.277.578-46) e Ahmed Ali Khalaf (CPF.
234.277.568-74), que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 590.332,47 (março de 2016),
representada pelo Contrato de Empréstimo da Cédula de Crédito Bancário n° 629083643, agência 8461, conta n° 25727-4.
Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que
o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês,
sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 3.927,71, R$ 3,21
e R$ 4,86. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será
o presente, afixado e publicado. SP, 21/03/2017.
23 e 24/05
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EDITAL DE PROCLAMAS
JORNAL
“ O DIA ” 23 e 24 / 05 / 2017
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
ADRIEL ANDRADE SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE DE MECANICO,
NASCIDO EM MONTE SANTO, BA NO DIA (28/12/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALTINO FERREIRA DOS SANTOS E DE MARIA ROSA DE
MOURA ANDRADE SANTOS. JULIANA PEREIRA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
BALCONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/08/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO PEREIRA LIMA E DE MARIA DE LOURDES DO
NASCIMENTO LIMA.
WAGNER JESUS LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ALMOXARIFE, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (09/02/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE EVALDO DA SILVA LIMA E DE GEILZA NUNES DE JESUS LIMA. ANA KAROLINY DE FREITAS
HAJ, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LABORATORIO, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (13/09/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA EM ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE
JEFERSON ROCHA HAJ E DE SIMONE DE FREITAS HAJ.
FELIPE GOMES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE EDSON LEITE DOS SANTOS E DE SIDNEIA GOMES DOS SANTOS. ALICE
ALMEIDA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SANTO ANTONIO DO JACINTO, MG NO DIA (04/10/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARQUIMEDOS MATIAS DOS SANTOS E DE
FLORDENICE ALMEIDA DOS SANTOS.
RODRIGO JOSE DO NASCIMENTO FUDOLLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BOMBEIRO
CIVIL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/11/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NICOLA FUDOLLI FILHO E DE ADEILDA JOSE DO
NASCIMENTO. LAÍZ GONÇALVES BAHIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, NASCIDA EM ALMENARA, MG NO DIA (30/06/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALBERTO ALVES BAHIA E DE MARILENE GONÇALVES
DE OLIVEIRA BAHIA.
JONATHAN MACHADO DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDO
EM ITAGUAI, RJ NO DIA (07/04/1997), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LUCIANO FRANCISCO DE ARAÚJO E DE JANAINA MACHADO ROSENE. NATHALIA
SANTOS AGUIAR, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM GUARULHOS,
SP NO DIA (01/04/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
GIVANILDO GONÇALVES DE AGUIAR E DE MARIA AUZINETE PEREIRA DOS SANTOS.
JONATAS DOS SANTOS VANIQUE DE ALELUIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLAUDIO VANIQUE DE ALELUIA E DE LOURDES HOZANA DOS SANTOS
VANIQUE DE ALELUIA. ARYANE FERREIRA BARROS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
VENDEDORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/10/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MANOEL FERREIRA DE BARROS E DE JOSEFA
RODRIGUES DE BARROS.
LEANDRO SILVA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESCALANTE, NASCIDO EM
CARINHANHA, BA NO DIA (26/02/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE MILTON ROCHA DA SILVA E DE MIRANI SILVA DOS SANTOS. SANDRA FARIAS
MEDEIROS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM JACAREÍ, SP
NO DIA (12/11/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO MEDEIROS DA SILVA E DE ROGÉRIA RODRIGUES DE FARIAS SILVA.
ANTONIO CARLOS BUZZO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AGENTE ADMINISTRATIVO
JUDICIARIO, NASCIDO EM UCHOA, SP NO DIA (21/06/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO BUZZO E DE SEBASTIANA BARBOSA DE OLIVEIRA
BUZZO. ZENILDA GONZAGA MOREIRA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM ITAMBÉ, BA NO DIA (15/07/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ORMINDO GONZAGA MOREIRA E DE LIDIA PEREIRA
DE JESUS.
VITOR NOGUEIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ½ OFICIAL MARCENEIRO
JUNIOR, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (03/02/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO RUA
AMILCARE NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDO NOGUEIRA DA SILVA E DE
MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA DA SILVA. INGRID LUANA ARAUJO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/06/1998), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO SERGIO ARAUJO DOS SANTOS
E DE VANESSA MARIA DOS SANTOS.
WESLEY DA SILVA VARJÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO LAVRADOR, NASCIDO EM
MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (14/08/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ROMILSON CARDOSO VARJÃO E DE CRISTIANE REGINA DA SILVA VARJÃO.
NADIA BARRETO DE SOUSA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ESCRITORIO,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/06/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM FERRAZ DE
VASCONCELOS, SP, FILHA DE JOAQUIM MONTEIRO DE SOUSA E DE IVANDA BARRETO DE SOUSA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

São Paulo, quarta-feira, 24 de maio de 2017

Jornal O DIA SP

m

TERRAVERDE HOLDING S.A.

(Em constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
Realizada em 20 de fevereiro de 2017
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20/02/2017, às 10h, na sede social da
Terraverde Holding S.A. (“Companhia”), na Av. Cidade Jardim, nº 803, 9º andar, sala
R, CEP 01453-000. 2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Paulo Jorge
Foggetti, e secretariados pelo Sr. Gustavo Modenesi. 3. Convocacão e Presença:
Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no §4º do artigo 124 da Lei
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista
fundador e subscritor da totalidade do capital social inicial da Companhia. 4. Ordem
do Dia: Deliberar sobre (i) a aprovação da constituição de uma sociedade por ações
de capital fechado, denominada Terraverde Holding S.A.; (ii) a aprovação da
subscrição e integralização do capital social inicial da Companhia; (iii) a aprovação
do projeto de Estatuto Social da Companhia; e (iv) a eleição dos membros do Conselho
de Administração da Companhia. 5. Deliberacões Tomadas: Dando início aos
trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (i) a
aprovação da Constituição da Companhia, tendo em vista o cumprimento de todos
os requisitos preliminares exigidos nos termos do artigo 80 da Lei das S.A.; (ii) a
aprovação do capital social inicial da Companhia no montante de R$ 1.000,00, dividido
em 1.000 ações, sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, tendo sido
integralizado o montante de R$ 100,00 neste ato, em moeda corrente nacional, pela
acionista Brazilian Private Equity V - Fundo de Investimento em Participações,
conforme o Boletim de Subscrição, que rubricado pelos presentes, constitui o Anexo
II da ata a que se refere a presente Assembleia de Constituição; (iii) a aprovação do
projeto do Estatuto Social da Companhia, o qual rubricado pelos presentes, passará
a integrar a presente Ata na forma do Anexo I; e (iv) tendo sido observadas todas as
formalidades legais e declarada definitivamente constituída a Companhia, procedeuse à eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato
de 2 anos contados desta data ou até a realização da AGO, passando o Conselho
de Administração da Companhia a ter a seguinte composição: (a) Daniel Rizardi
Sorrentino, RG 27.115.686-7 SSP/SP, CPF 220.617.998-92, para o cargo de
Conselheiro sem designação específica; (b) Gil Conrado Karsten, RG 56.673.521-0
SSP/SP, CPF 000.400.679-80, para o cargo de Conselheiro sem designação
específica; e (c) Ricardo Leonel Scavazza, RG 28.451.965-0 SSP/SP, CPF/MF
148.090.838-02, para o cargo de Conselheiro Presidente, todos residentes e
domiciliados em SP/SP, com escritório na Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar, CEP
01453-000, SP/SP. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos assinam
o termo de posse e desimpedimento constante do Anexo III e declararam, para os
devidos fins e efeitos legais, e sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercerem a administração da companhia, por qualquer lei especial, e que não foram
condenados por qualquer crime, e não estão sob os efeitos de pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados 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.
Os membros do Conselho de Administração ora eleitos foram investidos em seus
respectivos cargos, nesta data, mediante assinatura dos termos de posse lavrados
no livro próprio. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata, a qual lida,
conferida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. São
Paulo, 20/02/2017. Mesa: Luiz Paulo Jorge Foggetti - Presidente; Gustavo Modenesi
- Secretário. Certificamos que é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.
Advogado Responsável: Eduardo Henrique Paoliello Júnior - OAB/SP nº 215.165.
JUCESP - NIRE nº 3530050311-2 em 07/04/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária
Geral. Anexo I - Estatuto Social - Artigo 1º - A razão social da Companhia, constituída
sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e que será regida pelo disposto
neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, é Terraverde Holding S.A.
Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de SP/SP, na Av. Cidade Jardim,
803, 9º andar, sala R, CEP 01453-000, podendo manter filiais, escritórios, agências
e representações, observadas as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades,
como sócia ou acionista, no País ou no exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da
Companhia é indeterminado. Artigo 5º - O capital social da Companhia, é de
R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal. §1º - Cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das
Assembleias Gerais. §2º - As ações da Companhia poderão ser conversíveis de uma
espécie em outra, desde que mediante aprovação dos acionistas representando a
totalidade do capital social. §3º - O capital social poderá, por deliberação da Assembleia
Geral, ser aumentado mediante a emissão de ações, sem guardar proporção com as
espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir. §4º Nenhuma transferência de ações terá validade ou eficácia perante a Companhia ou
quaisquer terceiros, nem será reconhecida nos livros de registro e de transferência
de ações, se levada a efeito em violação a qualquer acordo de acionistas arquivado
na Companhia. §5º - À Companhia é vedada a criação e emissão de partes
beneficiárias. Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, a cada ano,
nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente,
quando os interesses sociais exigirem, mediante convocação na forma da lei.
A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração e, na sua ausência, por indicação dos acionistas presentes, cabendo
ao Presidente da Assembleia Geral escolher o Secretário da Mesa. §1º - A Assembleia
Geral será convocada pelo Conselho de Administração, nos termos da lei, com no
mínimo 8 dias de antecedência. Será dispensada a convocação se verificada a
presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral. §2º - Compete ao
Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento de acordos
de acionistas arquivados na Companhia, negando cômputo a voto proferido com
violação a tais acordos. Artigo 7º - As seguintes deliberações somente poderão ser
tomadas em Assembleia Geral com o voto favorável de, no mínimo, acionistas titulares
da maioria das ações ordinárias: (i) alteração em qualquer dos artigos do Estatuto
Social; (ii) aumento ou redução do capital social; (iii) emissão, pela Companhia, de
debentures e bônus de subscrição; (iv) transformação, cisão, incorporação e fusão
da Companhia; (v) deliberação para a liquidação ou dissolução da Companhia; (vi)
fixação da remuneração dos administradores; (vii) destinação dos lucros e distribuição
dos dividendos; (viii)pagamento de juros sobre o capital próprio; e (ix) criação de
quaisquer reservas de capital, exceto as obrigatórias. Artigo 8º - A Companhia será
administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Artigo 9º - O
Conselho de Administração será composto por 3 membros, residentes ou não no
Brasil, eleitos pela Assembleia Geral, dos quais um será nomeado o Presidente. §1º
- Os membros do Conselho de Administração serão eleitos para mandato de 2 anos,
permitida a reeleição. §2º - Os membros do Conselho de Administração não reeleitos
permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos. §3º
- Em caso de ausência ou impedimento permanente de qualquer membro do Conselho
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de Administração, caberá à Assembleia Geral a eleição do substituto. Artigo 10 - As
reuniões do Conselho de Administração ocorrerão sempre que necessário. Todas as
reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por seu Presidente ou por
quaisquer 2 de seus membros, mediante aviso por escrito, contra protocolo, com
antecedência de 8 dias ao menos, indicando a ordem do dia e o horário em que a
reunião se realizará, na sede da Companhia. §1º - Será dispensada a convocação
de que trata o caput deste artigo se estiverem presentes à reunião todos os membros
em exercício do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de
Administração poderão participar e votar nas reuniões do Conselho de Administração,
ainda que não estejam fisicamente presentes nas mesmas, desde que a todos seja
possibilitado participar das discussões por conferência telefônica, videoconferência
ou por qualquer outro sistema eletrônico de comunicações. A respectiva ata deverá
ser posteriormente assinada por todos os membros que participaram da reunião.
§2º - O quorum de instalação de reunião do Conselho de Administração requer a
presença de no mínimo 2 dos membros em exercício do Conselho de Administração,
sendo um deles necessariamente o seu Presidente. §3º - A reunião do Conselho de
Administração será presidida sempre por seu Presidente. §4° - As deliberações do
Conselho de Administração serão registradas em ata, em livro próprio, pelo secretário
da reunião, indicado pelo Presidente. §5º - Além de outras matérias previstas em lei,
compete ao Conselho de Administração, por deliberação tomada pela maioria de seus
membros, a aprovação de qualquer das seguintes matérias: (i) qualquer proposta
para a alteração de qualquer dos artigos do Estatuto Social da Companhia; (ii) qualquer
proposta para transformação, cisão, incorporação ou fusão da Companhia; (iii) a
aquisição e a alienação de participação em qualquer outra sociedade ou
empreendimento, ou a constituição de subsidiária integral ou controladas; (iv) qualquer
proposta acerca da emissão de bônus de subscrição, ou debêntures, dentro do limite
do capital autorizado da Companhia; (v) eleição dos Diretores da Companhia e o
detalhamento das funções, atribuições e limites de alçada dos membros da Diretoria,
não especificados no presente Estatuto Social; (vi) qualquer aquisição, alienação,
construção ou reforma de bens imóveis; (vii) a criação de gravames sobre os bens
da Companhia, ou a outorga de garantias, cujo valor seja superior a R$ 1.000.000,00
individualmente ou no agregado no período de 2 anos; (viii) a assinatura de qualquer
contrato que envolva valor superior a R$ 1.000.000,00 individualmente ou no agregado
no período de 2 anos; (ix) a formalização de qualquer acordo judicial que envolva
valor superior a R$ 1.000.000,00 individualmente ou no agregado no período de 2
anos; (x) o atraso, a antecipação, o parcelamento ou o reescalonamento de quaisquer
débitos tributários ou previdenciários, e o ingresso em qualquer programa
extraordinário de liquidação de débitos tributários ou previdenciários aprovados pela
administração federal, estadual ou municipal; (xi) a antecipação de receitas ou a
securitização de recebíveis da Companhia, sob qualquer forma; (xii) a prorrogação
ou renegociação de dívidas da Companhia; (xiii) a contratação de empresa de auditoria
externa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a qual
deverá ser uma das 4 maiores empresas internacionais de auditoria, observando-se,
nessa escolha, o disposto na legislação aplicável; e (xiv) a aprovação da orientação
de voto da Companhia a ser proferido em qualquer assembleia geral, reunião de
sócios ou reunião do conselho de administração de qualquer sociedade na qual a
Companhia detenha participação. §6º - Os valores previstos no §5º acima serão
ajustados anualmente, no início de cada exercício social, com base na variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia Estatística (IBGE), ocorrida no exercício anterior ou, na sua falta, por outro
índice que venha a substituí-lo. Artigo 11 - A Diretoria da Companhia será composta
por 2 Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, sem designação específica.
§1º - Os Diretores serão eleitos para mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos.
§2º - Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos
respectivos cargos até a posse dos novos diretores. Artigo 12 - A Diretoria é
responsável pela administração dos negócios da Companhia, exercendo seus poderes
de acordo com a lei, este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do
Conselho de Administração. Artigo 13 - Quaisquer atos e documentos que importem
em responsabilidade ou obrigação para a Companhia, tais como escrituras de qualquer
natureza, títulos de dívida em geral, contratos, inclusive os de empréstimo, e quaisquer
outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados (i) por 2
Diretores; (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador; ou (iii) por um único
procurador, desde que mediante procuração outorgada com poderes específicos para
o ato em questão, e com prazo de validade máximo de 60 dias. §1º - O Conselho de
Administração poderá deliberar sobre outras formas de representação da Companhia,
em casos específicos. §2º - As procurações em nome da Companhia serão outorgadas
por 2 Diretores. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com
exceção daquelas para fins judiciais e para representação perante o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial - INPI, terão um período de validade limitado ao máximo
de 1 ano. Artigo 14 - O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes de lei, funcionará
em caráter não permanente, e somente será instalado a pedido de acionistas, conforme
o que faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76, conforme alterada, sendo composto por
3 membros. À Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal caberá fixar a respectiva
remuneração. Artigo 15 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em
31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, proceder-se-á ao
levantamento das demonstrações financeiras exigidas por lei, que deverão ser
examinadas por auditores externos, devidamente registrados na Comissão de Valores
Mobiliários. Artigo 16 - Do lucro líquido apurado em cada exercício, após a dedução
dos montantes destinados à formação de reservas, legais ou estatutárias, e o
pagamento de todos os tributos e contribuições incidentes sobre esse lucro líquido,
1% será distribuído aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada acionista
no capital social da Companhia, a título de dividendo mínimo obrigatório. Todas as
ações ordinárias da Companhia participarão em igualdade de condições das
distribuições de dividendos ou pagamentos de juros sobre capital próprio. § Único - A
Companhia poderá levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou
semestrais e distribuir os lucros neles evidenciados. Artigo 17 - A Companhia entrará
em liquidação nos casos previstos em lei e neste Estatuto Social, cabendo à
Assembleia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar nesse
período, obedecidas as formalidades legais. Artigo 18 - No cumprimento de todas
as disposições contidas neste Estatuto Social deverão ser observados os termos e
condições contidos em acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia.
Artigo 19 - As divergências entre os acionistas e a Companhia originárias do presente
Estatuto, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será definitivamente
resolvido por arbitragem, de acordo com o Regulamento do Centro de Arbitragem da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá, por três árbitros, indicados de acordo com o
citado Regulamento. Artigo 20 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições
legais vigentes.

Sparkinc Mídia de Influência Ltda.
CNPJ/MF n° 21.666.665/0001-09 - NIRE 35.228.880.121
4ª Alteração de Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, I. Marcus Buaiz, RG nº 1.470.354-SSP/ES, CPF nº 081.486.117-26,
com escritório em Barueri/SP; II. Raphael Kocubej Sabino Pinho, RG n° 29.790.626-4-SSP/SP,
CPF n° 220.684.708-61, residente e domiciliado em São Paulo/SP; e III. Rafael Annos Coca,
RG n° 36.278.906-X-SSP/SP, CPF nº 291.184.488-28, residente e domiciliado em São Paulo/SP; únicos
sócios da Sparkinc Mídia de Influência Ltda. (“Sociedade”), sociedade empresária limitada com sede
social em São Paulo/SP, CNPJ/MF n° 21.666.665/0001-09, com seu Contrato Social arquivado na
JUCESP sob o NIRE 35228880121 em 13.01.2015, e 3ª Alteração Contratual arquivada na JUCESP sob
o n° 404.684/16-6, em 26.09.2016, decidem alterar o Contrato Social, a saber: 1. O sócio Marcus Buaiz,
titular de 95.000 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, neste ato, cede e transfere, a título oneroso, 31.666 de
suas quotas, totalmente subscritas e integralizadas, para os sócios Raphael Kocubej Sabino Pinho e
Rafael Annos Coca, acima qualificados, na proporção de 15.833 quotas para cada um. Os cessionários
sucedem o cedente em todos os direitos e obrigações inerentes às quotas ora cedidas. 2. Em consequência
da transferência das quotas, o capital social passa a ser dividido entre os sócios. 3. Ato contínuo, os sócios
decidem, por unanimidade, transformar o tipo societário da Sociedade, de Sociedade Empresária
Limitada para Sociedade por Ações, observadas as seguintes condições: a) A denominação social
passará a ser Sparkinc Mídia de Influência S.A. (“Companhia”). b) A sede da Companhia permanecerá
em seu endereço atual, na Rua Hungria, n° 1.240, 3º andar, Jardim Europa, São Paulo/SP,
CEP 01.455-000. c) A Companhia permanecerá desenvolvendo o mesmo objeto social, qual seja: Veículo
de comunicação, agência de publicidade, mídia de influência, posts em redes sociais, gestão de redes
sociais, acordos exclusivos para gestão de venda de redes sociais, ações de relações públicas, assessoria
de imprensa, intermediação artística, presença em eventos, participação em campanhas e produção e
gravação cinematográfica, vídeos, som e edição de música. d) Os acionistas resolvem aprovar a
conversão da totalidade das 100.000 quotas representativas do capital social da Sociedade, as quais se
encontram totalmente subscritas e integralizadas, em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, atribuídas aos acionistas na mesma proporção das respectivas participações atualmente
detidas no capital social da Sociedade, na forma do Boletim de Subscrição de Ações. e) A Companhia
será administrada por uma Diretória composta por 5 Diretores, sendo 1 Diretor-Presidente, 1 Diretor
Superintendente, 1 Diretor Financeiro, 1 Diretor Comercial e 1 Diretor de Operações, para um mandato
de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Os acionistas, em substituição aos antigos administradores da
Companhia, que são, neste ato, destituídos, elegem os seguintes diretores para a Diretória da Companhia,
os quais tomam posse em conformidade com os Termos de Posse. (i) Sr. Raphael Kocubej Sabino Pinho,
RG n° 29.790.626-4- SSP/SP. CPF nº 220.684.708-61, residente e domiciliado em São Paulo/SP, sob a
designação de Diretor-Presidente; (ii) Sr. Rafael Annos Coca, RG n° 36.278.906-X-SSP/SP,
CPF nº 291.184.488-28, residente e domiciliado em São Paulo/SP, sob a designação de Diretor
Superintendente; (iii) Sr. Anderson Soares, RG n° 28.418.804-9 SSP/SP, CPF n° 184.691.438-83,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, sob a designação de Diretor Financeiro; (iv) Sra. Daniela
Cezar Ferreira, RG n° 33.548.863-8 SSP/SP, CPF nº 338.343.128-27, residente e domiciliada em São
Paulo/SP sob a designação de Diretora de Operações; e (v) Sra. Ana Maria Salles Teixeira Lobo,
RG nº 7.128.244 SSP/SP, CPF n° 126.346.658-30, residente e domiciliada em São Paulo/SP, sob a
designação de Diretora Comercial. e.l) Os acionistas decidem que, excepcionalmente, o mandato inicial
do Diretor Financeiro, da Diretora de Operações e da Diretora Comercial terá prazo reduzido de 01 ano.
Nas eleições subsequentes, o mandato será de 02 anos, na forma do estatuto social da Companhia. f)
Os Diretores ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os
impeçam de exercer atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76.
Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de
posse. g) A remuneração global anual da administração será fixada pela primeira assembleia geral de
acionistas a ser realizada a partir da presente data. h) Não será instalado Conselho Fiscal para o presente
exercício social. 4. Por fim, os sócios decidem aprovar o Estatuto Social da Companhia. São Paulo,
10/10/2016. Acionistas: Marcus Buaiz, Raphael Kocubej Sabino Pinho, Rafael Annos Coca.
Diretores Eleitos: Raphael Kocubej Sabino Pinho - Diretor-Presidente. Rafael Annos Coca - Diretor
Superintendente. Anderson Soares - Diretor Financeiro. Daniela Cezar Ferreira - Diretora de Operações.
Ana Maria Salles Teixeira Lobo - Diretora Comercial Visto do Advogado: Rafael Villac Vicente de
Carvalho - OAB/SP 235.126. JUCESP/NIRE nº 3530049729-5 e JUCESP nº 472.838/16-7
em 07/11/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)
Controladora
Balanços patrimoniais
Controladora
Consolidado Balanços patrimoniais
2016 2015
ATIVO
2016 2015
2016 2015 PASSIVO
419 2.607
Circulante
18.165 27.617 61.534 47.906 Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
18.165 27.617 19.064 28.102 Fornecedores
1
Contas a receber
- 1.347 355 Obrigações tributárias
Impostos
correntes
92
84
Imóveis a comercializar
- 40.910 18.959
Impostos
de
recolhimento
diferido
Tributos a recuperar
9
Adiantamento de clientes
Outros ativos
213 481 Contas a pagar de
Não circulante
12.192 4.640 8.873 6.596 aquisição de investimentos
- 2.523
Contas a receber
- 3.071 2.072 Terrenos a pagar
Investimentos
12.192 4.640
- Outros passivos
326
Contratos de mútuo
- 5.098 4.524 Não circulante
Imobilizado
704
- Adiantamento de clientes
Total do ativo
30.357 32.257 70.407 54.502 Patrimônio líquido
29.938 29.650
Capital social subscrito
32.028 30.484
Prejuízos acumulados
(2.090) (834)
Participações de não controladores
A Diretoria
Total do patrimônio líquido consolidado 29.938 29.650
André Ferreira Felcar - CRC: 1SP289252
Total do passivo e patrimônio líquido 30.357 32.257

Consolidado
2016 2015
19.085 21.253
1.898 457
138
36
138
89
192 109
11.609 11.179
4.777
333
18.150
18.150
29.938
32.028
(2.090)
3.234
33.172
70.407

2.523
6.860
2.053
2.053
29.650
30.484
(834)
1.546
31.196
54.502
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Demonstrações dos resultados

Controladora
2016 2015
Receita líquida
Custo dos imóveis
Lucro bruto
Despesas/receitas operacionais
gerais e administrativas
(271) (71)
Comerciais
Equivalência patrimonial
(2.703) (1.413)
Outras despesas/receitas operacionais
(140)
Prejuízo operacional antes
do resultado financeiro
(3.114) (1.484)
Receitas financeiras
2.641 940
Despesas financeiras
(1)
(1)
Prejuízo antes do imposto
de renda e da contribuição social (474) (545)
Imposto de renda e contribuição social (782) (289)
Prejuízo do exercício/período
(1.256) (834)
Prejuízo do exercício/período atribuível aos:
Acionistas não controladores
Acionistas controladores
(1.256) (834)

Consolidado
2016 2015
7.658 9.236
(6.220) (7.559)
1.438 1.677
(3.230) (2.155)
(1.832) (1.346)
(90)
(3.714) (1.824)
2.651 940
(167) (38)
(1.230) (922)
(895) (383)
(2.125) (1.305)
(869) (471)
(1.256) (834)

Inepar Capacitores S.A.
Balanço Patrimonial
Nota
2016
2015
12.872.321 14.463.522
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
7.016
1.435.054
Contas a receber
5
3.585.735
4.703.718
Estoque
6
6.258.051
7.720.228
Tributos a recuperar
7
188.644
372.820
2.832.875
231.702
Outros créditos
8
Não circulante
5.779.325
9.167.174
Partes relacionadas
9
3.394.548
Imobilizado
10
779.324
772.625
5.000.001
5.000.001
Intangível
11
Total do ativo
18.651.646 23.630.696
Passivo Circulante
4.937.522
9.629.264
Fornecedores
12
1.353.925
2.261.555
Obrigações sociais e tributárias
13
404.607
1.143.830
Obrigações trabalhistas
14
1.204.780
3.331.740
Parcelamentos tributários
15
1.300.585
462.327
Adiantamento de clientes
16
637.354
1.000.510
Provisões passivas
22.747
707.421
Outras contas a pagar
13.524
721.881
Não circulante
3.863.963
532.243
Parcelamentos tributários
15
3.799.023
467.303
64.940
64.940
Tributos diferidos
Patrimônio líquido
17
9.850.161 13.469.189
Capital social
14.006.624 14.006.624
Prejuízos acumulados
(537.434)
(682.188)
(3.619.029)
144.753
Resultado do exercício
Total do passivo e patrimônio líquido
18.651.646 23.630.696
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto operacional: A Companhia é resultado de uma aquisição em leilão de Recuperação Judicial da UPI (Unidade de Produção Isolada) Inepar Capacitores. A Companhia tem como atividade preponderante o projeto, estudo,
dimensionamento, fabricação, comercialização, locação, arrendamento, montagem, instalação e comissionamento, de produtos, principalmente capacitores,
reatores, chaves seccionadoras de Média e Baixa Tensão e soluções, bancos de
FDSDFLWRUHVH¿OWURVGHKDUP{QLFRVEHPFRPRVXEHVWDo}HVGHHQHUJLDHOpWULFD
HHTXLSDPHQWRVHVSHFt¿FRVSDUD(¿FLrQFLD(QHUJpWLFDH4XDOLGDGHGH(QHUJLD
serviços de infraestrutura para empresas públicas e privadas em geral, e em
especial para os segmentos de geração, distribuição e transmissão de energia
HRXWURVD¿QVUHDOL]DomRGHHVWXGRVHSURMHWRVGHHQJHQKDULDHSUHVWDomRGH
serviços de qualquer natureza no ramo de engenharia consultiva ou de projetos,
gerenciamento e administração nas áreas relacionadas ao seu objeto social,
EHP FRPR D HODERUDomR GH HVWXGRV HFRQ{PLFRV UHIRUPD PHOKRULD UHFDSDFLWDomR H DPSOLDomR GH VLVWHPDV HOpWULFRV HP JHUDO SUHVWDomR GH VHUYLoRV D
terceiros nas atividades de locação, arrendamento e fornecimento de bens e
VHUYLoRVFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVjViUHDVGHVFULWDV
QDVOHWUDVDQWHULRUHVUHSUHVHQWDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVHVHUYLoRV
UHODWLYRVjViUHDVGHVFULWDVQDVOHWUDVDQWHULRUHVH[SRUWDomRHLPSRUWDomRGRV
SURGXWRV H VHUYLoRV UHODWLYRV jV iUHDV GHVFULWDV QDV OHWUDV DQWHULRUHV DGPLQLVWUDomRGHEHQVSUySULRVSDUWLFLSDomRHPOLFLWDo}HVDWUDYpVGHFRQVyUFLRV
6&3¶VRX63(VSDUDFRQVHFXomRGRVHXREMHWRVRFLDOHSDUWLFLSDomRHPRXWUDV
sociedades, no país e no exterior, na qualidade de sócio-quotista ou acionista. 2.
Base de preparação: As demonstrações contábeis foram preparadas conforme
DVSUiWLFDVDGRWDGDVQR%UDVLOHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWibeis (CPC´s). Não existem novos pronunciamentos ou interpretações de CPC´s
YLJHQWHVDSDUWLUGHTXHSRGHULDPWHULPSDFWRVLJQL¿FDWLYRQDVGHPRQVWUDções contábeis da Empresa. 3. Resumo das principais práticas contábeis: As
principais práticas contábeis estão mencionadas nas notas a seguir: 4. Caixa e
equivalentes de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem o caixa, depósitos
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de 3 meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um
PRQWDQWHFRQKHFLGRFRPRFDL[DHTXHHVWmRVXMHLWRVDXPLQVLJQL¿FDWLYRULVFR
de mudança. Apresentam a seguinte composição:
2016
2015
Caixa
3.000
3.000
Bancos conta movimento
4.016
1.052
- 1.431.002
Disponibilidades administrada por terceiros (i)
7.016 1.435.054
Total
(i) Aplicações realizadas pela controladora, com numerários advindos das operações da Companhia. 5. Contas a receber: As contas a receber correspondem
aos valores a receber provenientes da execução de contratos de projetos, no
curso normal das atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equiYDOHQWH D XP DQR RX PHQRV DV FRQWDV D UHFHEHU VmR FODVVL¿FDGDV QR DWLYR
circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. O saldo
de contas a receber de clientes está assim composto:
2016
2015
Clientes mercado interno (i)
3.619.381 4.255.788
Clientes mercado externo (i)
326.602
447.930
(360.248)
Provisão de crédito de liquidação duvidosa (ii)
Total
3.585.735 4.703.718
6. Estoques: Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido de realização. O custo é determinado utilizando-se o
método da Média Ponderada Móvel. O custo dos produtos acabados e dos
produtos em elaboração compreende matérias primas, mão de obra direta, outros custos diretos e despesas gerais de produção relacionadas (com
base na capacidade operacional normal), exceto os custos dos empréstimos
tomados. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o
curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de venda. As importações em andamento são demonstradas ao custo
acumulado de cada importação.
2016
2015
Produto acabado
115.305
195.412
Matéria-prima
2.232.795 3.400.232
Materiais de consumo
28.507
25.664
Produtos em elaboração
2.166.296 1.115.312
Importações em andamento
1.193.141 1.349.988
Adiantamento a fornecedores (i)
522.006 1.633.619
6.258.051 7.720.228
Total
(i) Os valores apresentados como Adiantamento a fornecedores referem-se a
HVWRTXHVHPWUkQVLWRVHVmRGHPRQVWUDGDVDRFXVWRLQFRUULGRHLGHQWL¿FDGR
em cada processo. 7. Tributos a recuperar: Compreendem os seguintes saldos de tributos a recuperar:
2016
2015
IR retido na fonte
1.233
INSS retido na fonte
3.826
14.482
IPI a recuperar
155.913
319.867
Saldo negativo de IRPJ
10.612
20.123
Saldo negativo de CSLL
9.871
10.563
Outros impostos a recuperar
7.189
7.785
188.644
372.820
Total

123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901

BANCO DA CHINA BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 10.690.848/0001-43 - NIRE 35.300.366.638
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 20 de Abril de 2017
1. Data, Hora e Local: Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2017, às 09h00 (nove horas), na sede
do Banco da China Brasil S.A., situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 901,
14º andar – CEP: 01311-100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante
o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade
dos acionistas da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Registro de Presença
de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Zhang Guanghua. Secretária: Isabelle Marie
Cury Manzini. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) a aprovação das contas dos administradores da Companhia, consignadas
no Balanço Patrimonial e nas demais Demonstrações Financeiras da Companhia, e acompanhadas
do Relatório elaborado por empresa de auditoria, referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2016; (ii) destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (iii) a
destituição do Sr. Zhang Jianhua do Conselho de Administração; (iv) sobre o Conselho Fiscal.
5. Deliberações: Instalada a Assembleia e procedida à leitura da Ordem do Dia, após examinados
os documentos disponibilizados e procedidas as devidas discussões sobre eles, os acionistas da
Companhia, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberam: (i) Aprovar,
sem ressalvas ou restrições, as contas dos administradores da Companhia, consignadas no Balanço
Patrimonial e nas demais Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório
elaborado pela empresa KPMG Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31.12.2016, os quais foram publicados em 30 de março de 2017 no Jornal Diário Comercial e dia
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CNPJ nº 17.995.592/0001-21
Demonstrações Financeiras
Demonstração do Resultado
2016
27.353.226
Receita operacional líquida
Custos totais
(19.466.203)
Custos de produtos e serviços
(19.466.203)
7.887.023
Lucro bruto
(6.299.049)
Despesas operacionais
Despesas comerciais
(3.253.620)
Despesas gerais e administrativas
(3.045.430)
Outras receitas e despesas operacionais
(2.960.159)
Outras despesas
(2.960.159)
Resultado operacional antes
(1.372.185)
 GRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR
(1.954.929)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
574.877
(2.529.806)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Resultado antes do IR e CS
(3.327.114)
(291.914)
IR e CS
(291.914)
IR e CS
Resultado do exercício
(3.619.029)

2015
18.679.805
(13.910.800)
(13.910.800)
4.769.005
(3.743.189)
(1.940.630)
(1.802.559)
(157.223)
(157.223)
868.593
(683.225)
522.399
(1.205.624)
185.368
(40.615)
(40.615)
144.753

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa de atividades operacionais
2016
2015
(3.619.029)
144.754
Lucro ou prejuízo do exercício
Ajustes: Depreciação e amortização
106.829
96.432
Ajuste de exercícios anteriores
27.781
(684.675)
707.420
Proviões
Lucro ou prejuízo do exercício ajustado
(4.196.875)
976.386
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
1.117.984 (2.695.946)
Estoque
1.462.177 (4.301.595)
Impostos a recuperar
184.174
(199.680)
Outros créditos
(2.601.173)
169
Fornecedores
(907.629)
1.077.725
Obrigações sociais e tributárias
(739.223)
327.901
Obrigações trabalhistas
(2.126.959)
1.625.678
Parcelamentos tributários
4.169.978
769.963
Adiantamento de clientes
(363.156)
657.914
Outras contas a pagar
(708.357)
664.295
Caixa líquido das atividades operacionais
(4.709.060) (1.097.189)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
(113.527)
(10.481)
3.394.548
1.316.835
Operações com empresas ligadas
Caixa líquido em das
3.281.020
1.306.355
atividades de investimentos
)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Operações com empresas ligadas
- (12.744.029)
Integralização de capital
- 12.744.029
&DL[DOtTXLGRDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Aumento em caixa e equivalentes
(1.428.039)
209.166
de caixa no período
Caixa e equivalentes de caixa
no início do período
1.435.054
1.225.888
Caixa e equivalentes de caixa
7.016
1.435.054
 QR¿QDOGRSHUtRGR
Variação de caixa e equivalentes
(1.428.039)
209.166
de caixa no período

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
Prejuízos
Total
social
acumulados
1.262.595
(682.188)
580.407
Saldos em 31/12/2014
Subscrição de capital
12.744.029
12.744.029
Lucro do exercício
144.754
144.754
14.006.624
(537.434)
13.469.190
Saldos em 31/12/2015
Prejuízo do exercício
(3.619.029)
(3.619.029)
14.006.624
(4.156.463)
9.850.161
Saldos em 31/12/2016
8. Outros créditos: Os adiantamentos e demais créditos a receber apresentam a seguinte composição:
Circulante
2016
2015
Adiantamento de férias
133.074
157.655
Adiantamento PLR 2013
25.000
Adiantamento de viagem
1.996
9.529
Adiantamento de fornecedores diversos
29.288
37.000
Outros créditos a receber
4.045
2.518
Créditos administrados por terceiros
2.664.472
- INSS terceiros
47.101
457.582
2.832.875
231.702 CPRB
22.835
455.782
9. Partes relacionadas: As principais transações com partes relacionadas Provisão de férias e 13° Salário
585.630
738.178
referem-se a saldos em aberto de mútuos com sociedades ligadas e está Outras obrigações trabalhistas
1.149
2.547
2016
2015 Total
assim composto:
1.204.780
3.331.740
3.394.548 15. Parcelamento tributários: A composição de outras obrigações a pagar
IESA Projetos
3.394.548
Total
está demonstrada a seguir: Circulante
2016
2015
Os valores em aberto de mútuo foram quitados como parte de pagamento no ICMS parcelamento
363.596
356.134
316.947
106.193
momento de sua aquisição em Leilão Judicial de UPI, pela nova sociedade INSS parcelamento
197.712
composta principalmente pela empresa SPE Capacitores Ltda. 10. Imobili- COFINS parcelamento
204.353
zado: O imobilizado compreende principalmente instalações, veículos, equi- INSS dívida ativa parcelamento
200.692
pamentos de informática, móveis e utensílios e está mensurado pelo seu CPRB parcelamento
PIS
parcelamento
17.285
custo histórico menos depreciação acumulada e está apresentada a seguir:
1.300.585
462.327
2016
2015
Não circulante
Taxa
Depreciação
ICMS parcelamento
491.122
337.250
Máquinas e
Anual
Custo acumulada Líquido Líquido INSS parcelamento
1.136.591
130.053
10%
938.803
(280.706) 658.097 717.682 INSS divida ativa parcelamento
equipamentos
647.117
Móveis e utensílios
10%
67.658
(2.191) 65.466
4.491 COFINS parcelamento
724.943
Benfeitorias
4%
50.688
(25.344) 25.344 42.240 PIS parcelamento
63.380
Imobilizado
CPRB parcelamento
735.870
em andamento
8.212
8.212
8.212
3.799.023
467.303
Equipamentos
5.099.608
929.630
Total
22.907
(703) 22.204
de informática
20%
1.088.268
(308.944) 779.324 772.625 Durante o exercício de 2016 a Companhia optou por realizar o parcelamento
Total
de todos os tributos em abertos previstos e advindos de sua aquisição, em
11. Intangível: 2 LQWDQJtYHO p FRPSRVWR SRU YDORUHV JDVWRV FRP FHUWL¿FDLeilão Judicial, da UPI, com isso o montante da dívida total consolidada foi de
ções necessárias para o desenvolvimento de trabalhos no ramo de subes- R$4.640.879, sendo desses um valor R$1.472.494 referente a multas e juros
tações, os quais exigem da Companhia determinados conhecimentos técni- reconhecidos no momento de sua adesão. 16. Adiantamento de clientes:
cos mínimos para participação das licitações e execução de obras na área. A Companhia mantém como adiantamentos de clientes os valores recebidos
Para 31/12/2016 o saldo é R$5.000.001. Em 2016 a empresa deu prosse- por clientes conforme os contratos de projetos em andamento. O montante de
JXLPHQWR j H[HFXomR GH FRQWUDWRV QR VHWRU GH VXEHVWDo}HV VXSHULRUHV D R$637.354 em 31/12/2016 refere-se a adiantamentos dos clientes do mercado
5PLOK}HVGHUHDLVHDSUHVHQWRXRIHUWDVHPFRQFRUUrQFLDVTXHH[LJHPDV interno e externo e R$1.000.510 em 31/12/2015. 17. Patrimônio líquido: a)
FHUWL¿FDo}HVREMHWRGRLQWDQJtYHOVXSHULRUHVD5PLOK}HVGHUHDLV12. Capital social: O capital social da Companhia, em 31/12/2016, baseado na 3ª
Fornecedores: Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços AGE é de R$14.006.624, totalmente subscrito e integralizado, representado
que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo
SPE Capacitores S.A.
por 14.006.624 de ações ordinárias nominativas.
FODVVL¿FDGDVFRPRSDVVLYRVFLUFXODQWHVVHRSDJDPHQWRIRUGHYLGRQRSHUtR- Ações ordinárias
14.006.614
do de até um ano, caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como Total de ações
14.006.614
passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo Participação %
100%
e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do b) Resultado do exercício 2016: A evolução dos prejuízos acumulados de
método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas R$4.156.463 registrado em 31/12/2016 e R$537.434 registrados em 31/12/2015
2016
2015 se deve aos seguintes fatos relevantes, a saber: i. Perdão de dívida registrada
ao valor da fatura correspondente.
Fornecedores mercado interno
740.721
2.080.880 no grupo “outras receitas e despesas operacionais” no montante de R$2.896.118
Outras contas a pagar
2.337
6.083 (Notas explicativas 9 e 22). Esse montante é oriundo da operação de compra
Despachante
34.246
41.308
Fornecedores mercado externo
576.621
133.284 e venda da UPI Inepar Capacitores em Leilão Judicial, ii. Durante o ano-calen1.353.925
2.261.555 GiULRGHDHPSUHVDSURFHGHXFRPSDUFHODPHQWRVVLPSOL¿FDGRVHRUGLQiTotal
rios de todos os seus tributos, gerando um valor expressivo de multas, juros e/
13. Obrigações sociais e tributárias: O grupo de obrigações sociais e tribuou encargos, os quais foram registrados no grupo “Despesas Financeiras”. O
tárias é composto por impostos, tributos e encargos sociais, conforme composição apresentada a seguir:
2016
2015 montante registrado no exercício de 2016 foi de R$1.470.539. 18. Cobertura
ICMS a recolher
32.838
319.990 de seguros: As máquinas, equipamentos e demais ativos da Companhia estão
ISS a recolher
241
2.171 segurados através da apólice de seguro compreensivo empresarial A AdminisPIS a recolher
50.381
78.686 WUDomRFRQVLGHUDTXHRPRQWDQWHGHFREHUWXUDGHVHJXURpVX¿FLHQWHSDUDFREULU
Contribuição social
5.499
8.919 eventuais sinistros em seus equipamentos. A Companhia possui contratado ainCOFINS a recolher
40.295
720.653 da seguro na modalidade “Riscos Nomeados”, e Responsabilidade Cívil Geral
INSS retido na fonte
358
8.984 através das apólices nºs 1966188581 e 01519191574 respectivamente.
IR retido na fonte
809
4.297 Modalidade
Objeto
Cobertura
Vigência
Provisão para IR
197.535
- Riscos Nomeados Valor em riscos Danos
De 25/11/2016
76.651
130
Provisão para CSLL
Materiais
15.460.000
a 25/11/2017
404.607
1.143.830
Total
Riscos Nomeados Valor em risco lucros
De 25/11/2016
14. Obrigações trabalhistas: O grupo de obrigações de obrigações trabacessantes
5.994.177
a 25/11/2017
lhistas é composto por valores devidos a funcionários, encargos sociais per- Responsabilidade Operações - EstabeleWLQHQWHVjIROKDGHSDJDPHQWRHSURYLV}HVGHIpULDVHVDOiULRFRQIRUPH Cívil Geral
cimentos comerciais,
2016
2015
composição apresentada a seguir:
industriais ou de empreSalarios a pagar
1.045
230.572
sas concessionárias ou
IRRF empregados
94.235
286.048
De 30/11/2016
de prestação de serviço,
FGTS a recolher
414.383
261.531
a 30/11/2017
empregador e produtos.
5.000.000
INSS empresa
36.822
298.286
Valor
total
em
risco
garantido na apólice R$21.454.177. Valor total em ResINSS sobre cooperativas
1.580
30.637
INSS segurados
570.577 ponsabilidade Cívil Geral garantido na apólice R$5.000.000
Rafael Wolf Campos
Ricardo Woitowicz
André Fernando Bueno
Diretor Presidente
Diretor Comercial
Contador: CRC-1SP277378/O-6

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.

CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2017
ATA LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO CONFORME FACULTA
O ARTIGO 130, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404, DE 15.12.1976 (“LSA”)
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 10 de abril de 2017, às 11h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Marcos
Penteado Ulhôa Rodrigues, nº 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Bairro do
Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. Presença: Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas
pelo artigo 127 da LSA, constatando-se a presença de todos os acionistas representando a totalidade do Capital Social,
conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”.
3.| CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO PRÉVIAS: (i) Os avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram
dispensados pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 e
parágrafo 4º do artigo 133 da LSA; e (ii) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do
Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a
Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, foram publicados no dia 07 de
março de 2017, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 5 a 9 e no “Jornal O Dia SP”, páginas 11 e 12.
4.|MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Italo Roppa e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.
5.|LEITURA DOS DOCUMENTOS: Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA, bem como
do Relatório dos Auditores Independentes, por serem do conhecimento geral. 6. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2016; (ii) deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital da Companhia referente ao
exercício de 2017; (iii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (v) fixar a verba global para a
remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da LSA; e (vi) deliberar sobre a instalação do Conselho
Fiscal. 7. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos acionistas, após debates e discussões das matérias
constantes da Ordem do Dia, foram aprovados: (i) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a
Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados conforme o item “Convocações e Publicações
Prévias” acima, já devidamente auditados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, conforme Relatório
datado de 03 de março de 2017; (ii) O orçamento de capital para o exercício de 2017, no valor de R$ 102.999.000,00
(cento e dois milhões, novecentos e noventa e nove mil reais); (iii) Considerando que há prejuízos apurados nas
Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a deliberação sobre a
destinação dos resultados ficou prejudicada, não havendo qualquer distribuição; (iv) A reeleição dos seguintes
membros do Conselho de Administração: (1) Sr. Antonio Linhares da Cunha, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-751.190 – SSP/MG e inscrito
no CPF/MF sob o nº 414.102.036-20; (2) Sr. Arthur Piotto Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.599.667-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o nº 826.027.518-04; (3) Sr. Francisco de Assis Nunes Bulhões, brasileiro, divorciado, arquiteto, portador da
Cédula de Identidade RG nº 06860597-1 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 826.514.777-53; (4) Sr. Italo Roppa,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG
nº 39.541.382-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 404.189.877-34; (5) Sr. José Braz Cioffi, brasileiro, casado
sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.807.330-3 –
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 497.932.926-87; (6) Sr. Leonardo Couto Vianna, brasileiro, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 57.691.434-4 – SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o nº 156.835.756-72; (7) Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/
MF sob o nº 073.215.168-65; e (8) Sr. Ricardo Antônio Mello Castanheira, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Cédula de Identidade RG nº MG-1.190.558 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.218.186-68, todos
com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP. Os Acionistas aprovaram,
conforme atribuição prevista no artigo 12 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Italo Roppa, para ocupar a função de
Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Antonio Linhares da Cunha, para ocupar a função de VicePresidente do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos, com mandato de
1 (um) ano, que se encerrará na data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, permanecerão em
seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, a serem eleitos na referida Assembleia. Os membros do Conselho
de Administração ora reeleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e,
consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer
atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e Renúncia à Remuneração
arquivado na sede da Companhia; (v) A verba global e anual para remuneração dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria da Companhia de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), incluindo honorários,
eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação
do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos
encargos sociais e de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação
do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza,
conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2017, a verba global e anual ora aprovada será destinada
exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data,
à remuneração anual, conforme assinatura de Termo de Renúncia à Remuneração assinado nesta data; (vi) A dispensa
de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 23 do
Estatuto Social. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a
presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. Barueri/SP, 10 de abril de 2017. Sr. Italo
Roppa, Presidente e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., p. Sr. Antonio Linhares da
Cunha e Paulo Yukio Fukuzaki; e (2) ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., p. Sr. Mário Múcio Eugênio Damha e Sr.
Marco Aurélio Eugênio Damha. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Registros de Atas
das Assembleias Gerais nº 02, às folhas 53 a 56. Sr. Marcus Rodrigo de Senna - Secretário. JUCESP nº 222.257/17-9 em
17.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

