
Temos ouvido 

muitas referências 

à importância 

dos programas de 

“Compliance” nas 

empresas

Mas afi nal, o que é e qual 
a abrangência de um 
programa corporativo 

de “Compliance”? Se pesqui-
sarmos o signifi cado do termo 
“Compliance”, verifi caremos 
que a origem do termo vem do 
verbo (em inglês) “to comply”, 
ou seja “agir de acordo com 
uma ordem, um conjunto de 
regras ou um pedido” (Cam-
bridge English Dictionary). 

Atualmente, também tem se 
traduzido o termo “Complian-
ce”, principalmente na mídia, 
relacionando-o com as leis e 
normas anticorrupção. Mas é 
nosso entendimento que, no 
que diz respeito ao universo 
corporativo, “Compliance” 
deva ser entendido com uma 
abrangência maior e multidis-
ciplinar.

No vocabulário corporativo, 
nas empresas, “Compliance” 
relaciona-se com os termos 
conformidade ou integridade 
corporativa, que abrange todos 
os conjuntos de regras que 
cada empresa deve observar 
e cumprir, e que podem variar 
conforme as atividades desen-
volvidas por cada empresa. 
Isso inclui não apenas os as-
suntos ligados aos sistemas 
anticorrupção, como também 
ao cumprimento de obrigações 
trabalhistas, ambientais, con-
correnciais, fi scais (contábeis 
e tributárias), regulatórias, 
entre muitas outras.

Estar em “Compliance” 
signifi ca estar em conformi-
dade com leis e regulamentos 
(internos e externos); ou seja, 
atender às leis e aos norma-
tivos dos órgãos reguladores 
e também aos regulamentos 
internos da empresa, em es-
pecial os relacionados aos seus 
controles internos e governan-
ça. Entende-se, inclusive, que 
os sistemas e regulamentos de 
controles internos e governan-
ça das empresas existem para 
assegurar o cumprimento das 
regras externas impostas.

Por estarem associadas ao 
cumprimento de obrigações le-
gais e normativas, inicialmente 
as funções de “Compliance”, 

nas empresas, costumavam 
(e em muitos casos ainda 
costumam) estar sob as atri-
buições dos departamentos 
jurídicos. Porém cada vez mais, 
as empresas têm criado áreas 
específi cas responsáveis pelo 
“Compliance”, separadas e in-
dependentes da área jurídica.

As principais atribuições 
das áreas de “Compliance” são 
essencialmente os chamados 
“Pilares do Programa de Com-
pliance”. São elas:
 (a) Identifi car os riscos 

enfrentados pela or-
ganização e orientar a 
organização sobre eles 
(identifi cação)

 (b) Desenvolver e imple-
mentar mecanismos 
de controle para pro-
teger a organização 
dos riscos identifi ca-
dos (prevenção)

 (c) Monitorar e reportar 
sobre a efetividade dos 
controles na adminis-
tração da exposição a 
tais riscos (monitora-
mento e detecção)

 (d) Resolver difi culdades 
e ocorrências de não 
conformidade caso 
e conforme ocorram 
(resolução de proble-
mas)

 (e) Orientar as áreas de 
negócios da organiza-
ção sobre as regras/
normas e controle.

O desenvolvimento e imple-
mentação de um Programa 
de Compliance efi ciente deve 
levar em conta:
 (a) a natureza e diversi-

dade da operação da 
empresa

 (b) a complexidade de 
seus negócios

 (c) a escala, volume e valor 
de seus negócios

Por fi m, sempre é impor-
tante lembrar que, para o 
sucesso de um Programa de 
Compliance é fundamental o 
comprometimento da alta dire-
ção e na sequência: políticas e 
procedimentos estabelecidos, 
código de conduta e ética nos 
negócios, plano de comuni-
cação, treinamento, canal de 
denúncias, monitoramento, 
avaliação, melhoria contínua 
e correções. 

(*) - É especialista em Compliance 
e partner da innovativa Executivos 

Associados.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

netjen@netjen.com.br
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RELATÓRIO DE DESPESAS
Empresa pode fazer reembolso de gasolina por quilometragem rodada, 
para funcionário (vendedor externo), sendo feito através de relatório de 
despesas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIA COM RETIRADA PRÓ-LABORE EM UMA EMPRESA DE LUCRO 
PRESUMIDO, PODE PRESTAR SERVIÇOS EM OUTRA EMPRESA COMO 
AUTÔNOMA, COM RECIBO RPA? 

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não existe impe-
dimento em uma sócia também prestar serviços na qualidade de 
autônoma para outras empresas.

SUSPENDER O PEDIDO DE DEMISSÃO
Funcionário que fez o pedido de demissão e vai cumprir os 30 dias, pode 
no meio do aviso desistir do pedido e reassumir sua função? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSADO DE CUMPRIR O AVISO PRÉVIO
No aviso prévio trabalhado, caso a empresa decidir, ela pode interrom-
per o aviso prévio cumprido pelo funcionário e indenizar o restante 
de dias que falta, Qual seria a data do acerto? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER FÉRIAS EM TRÊS PERÍODOS, PARA 
PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR A 11/11/2017?  

Esclarecemos que é de nosso entendimento que se são férias vencidas 
que serão gozadas após 11/11/2017 estas poderão ser fracionadas em 
até três períodos desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os 
demais não sejam inferiores a 5 dias.

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Qual o prazo que empresa possui para efetuar a rescisão de funcionário 
afastado por aposentadoria por invalidez, com proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A. - CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordi-
nária a ser realizada às 9h30, do dia 21 de março de 2018, no escritório da Companhia localizado na Rua Soares 
de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04306-020, a fi m de deliberarem sobre as seguintes maté-
rias: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/2017; (ii) deliberação da proposta de destinação do resultado do exercício de 
2017; e (iii) eleição os membros da Diretoria. Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini.

1ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1002621-68.2015.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa 
Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MIRAMAR DOS SANTOS ME, CNPJ 07.290.540/0001-04, Rua Domingos Pereda, 617, CASA 2, Vila 
Zat, CEP 02975-030, São Paulo - ação de Execução de Título 
Extrajudicial Comip Comercial Ipiranga de Peças Ltda, alegando em síntese: a 
exequente é credora do título executivo extrajudicial cheque nº AA000178, no valor de R$ 4.120,00; 
datado de 28/11/2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 

, 101, 3º 
andar - Sala 309, Freguesia do Ó - CEP 02736-000, Fone: (11) 3992-5294, São Paulo-SP - E-mail: 

4.278,25, nos termos do artigo 827, que deverá ser devidamente corrigida, acrescida de juros de mora, 

 

2ª Vara da Família e Sucessões – Regional VIII – Tatuapé - SP. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE M. de O. F., REQUERIDO POR R. F. S. - 
PROCESSO Nº 1004937-22.2017.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional VIII - 
PELUSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER: Em razão do exposto, " acolho o pedido para decretar a 
INTERDIÇÃO de M. de O. F, CPF: 
B. F, natural de Cajazeiras/PB, com 
CEP 03443-040 -  Residenc
de Registro Civil das Pessoas Naturais do 3º Subdistrito - Penha de França - São Paulo/SP (matrícula 
114538 01 55 1953 2 00051 248 0011801-13), reconhecendo- dos 

 na doença de "Alzheimer" de início tardio (CID F-
00.1), e nomeando-lhe curadora a requerente, Rosemary Fava Swerts, CPF: 061.443.508-

, 285, -
 

 
com intervalo  

 registro da 
 

de 
  

certidão de 
 Processo Civil. dade da interditada, bem 

 -
curatela , nos termos do 

 
 

-se o tatuto Adjetivo Civil. 
-  

na matrícula nº 14.134 (fls.19/23). -se. P.R.I. . 

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA PROCESSO Nº 
1000563-82.2016.8.26.0012 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ausente 
NELSON BAPTISTA ação de Declaração de Ausência sua 
genitora Maria Cristina Baptista

indo que o mesmo esteja morto.". Não tendo bens a serem 
 

sem notícia de abertura do referido inventário, foi , 

 
artigo 745 do CPC e afixado na forma da lei. 

 

7ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital. EDITAL DE DECLARAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE PAULO JULIO VICENTE. PROCESSO Nº 1126677-30.2015.8.26.0100. A 
Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Sétima Vara da Família e Sucessões do 

FAZ SABER a PAULO JULIO VICENTE brasileiro, solteiro, maior, filho 
de Jose Vicente e Noêmia Camargo Vicente, nascido aos 19/03/1969, que em sentença 
exarada em 23/02/2016

 

 

Empresa Jornalística São Paulo Shimbun S.A.
CNPJ n.º 60.922.911/0001-06 - NIRE 35.300.012.739
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 20/10/17, às 13hs, sede social à Rua Mituto Mizumoto, 255 - São Paulo/SP. Convocação:
Dispensada. Presença:  totalidade. Mesa:  Presidente: Nobuko Kojo, Secretario: João Yssamu Hirai. Deliberação
Aprovadas por Unanimidade: I) Deliberar que o cargo de diretor-presidente, vago em virtude do falecimento do Dire-
tor Presidente, Atusi Kohara, ocorrido aos 16/06/17, permanecerá vago até o termino do atual mandato da diretoria
que expira em 31/08/18, ou será nomeado novo diretor-presidente a partir da próxima AGE para esta finalidade, se
anterior à data supra. II) A reforma estatutária tornou se necessária para adequar a administração da sociedade no
período de vacância, e, consequentemente deliberam alterar os artigos 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26, que pas-
sam a ter seguinte redação: Artigo 17 - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 02 membros,
todos acionistas, residentes no País e eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 03 anos, permitida a reeleição.
Os diretores serão designados: Diretor Presidente e Diretor Gerente. Artigo 18 - Compete a diretoria: a) Estabele-
cer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia; b) Convocar a AGO e quando necessá-
ria a AGE; c) Nomear e destituir procuradores; d) Elaborar anualmente, o relatório de administração, o demonstrativo
econômico financeiro do exercício e balancetes; e) Preparar projetos de plano de expansão e modernização da com-
panhia; e f) Aprovar e modificar organogramas e regimentos internos. Artigo 19 - Compete ao Diretor Presidente: a)
Supervisionar a atuação dos demais diretores e coordenar todas as atividades da Companhia; b) Atribuir a qualquer
dos diretores, as atividades e tarefas diversas daquelas que lhes couberem ordinariamente; c) Remeter para o exa-
me da Assembleia Geral qualquer matéria que repute relevante ou que, em relação a qual entenda necessária ou
conveniente a prévia deliberação daquele órgão; e d) Presidir as reuniões da Diretoria. Artigo 20 - Compete ao Dire-
tor Gerente: a) Substituir o Diretor Presidente, sempre que necessário, especialmente em caso de vacância temporária
ou definitiva, podendo firmar por todos os atos privativos do cargo de Diretor Presidente; b) Estabelecer ações estratégi-
cas na operação da sociedade, visando o cumprimento das metas anuais de faturamento; e c) Estabelecer estratégias
de marketing e vendas voltadas ao apoio no cumprimento das metas de faturamento. Artigo 23 - A representação da
sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante repartições ou autoridades públicas federais, estadu-
ais ou municipais, bem corno autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades paraestatais é
privada de 01 diretor, assinando individual e indistintamente. Artigo 24 - A representação ativa e passiva da socieda-
de em atos operacionais que impliquem responsabilidade societária, alienação de bens do ativo permanente, constitui-
ção de ônus reais, prestação de avais, fianças ou de quaisquer outras garantias, celebração de empréstimos, aquisição
de bens e representação perante instituições financeiras é privada do Diretor Presidente ou Diretor Gerente, assinado
individual e indistintamente. Artigo 25 - A Assembleia Geral dos acionistas é o órgão deliberativo da sociedade, nos
termos da lei e reunir-se-á: a) Ordinariamente, nos três primeiros meses, após o encerramento do exercício social,
para deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132, da Lei 6.404/76; e b) Extraordinariamente sempre que os
interesses sociais o exigir. Artigo 26 - As deliberações em Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples dos acio-
nistas presentes a Assembleia. Por fim, a Sra. Nobuko Kojo, presidente da mesa, juntamente com os demais acio-
nistas, manifestaram o pesar pelo recente falecimento do Sr. Atusi Kohara, que durante anos conduziu, com muita
dedicação e brilhantismo os destinos desta empresa, prestando a ele as mais sinceras homenagens. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 87.150/18-9 em 19/02/2018. Flávia R Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Os negócios do Sistema de 
Consórcios movimentou R$ 
101,47 Bilhões em créditos 
comercializados no ano de 
2017, um aumento de 21% 
frente aos R$ 81,87 Bilhões 
registrados em 2016, segundo 
dados da ABAC - Associação 
Brasileira de Administradoras 
de Consórcios. Ao longo do ano, 
1,21 milhão de pessoas tiveram 
a oportunidade de comprar 
veículo, imóveis ou contratar 
serviços por meio do Sistema 
de Consórcios. 

O volume de créditos dis-
ponibilizados em 2017 atingiu 
o valor de R$ 39,9 Bilhões. Ao 
fi nal de 2017, o Brasil contava 
com 6,87 milhões de consor-
ciados ativos. O número de 

adesões atingiu o patamar de 
2,48 milhões de novas cotas de 
consórcio, o que representa um 
aumento de 4,4%. 

Os segmentos com maior 
participação foram o de Veícu-
los Leves, com cerca de 1,13 
milhão de novas cotas (cresci-
mento de 2,7%), seguido 
pelo de motos, com 854,6 mil 
novas cotas (queda de -2,4%), 
Imóveis, com 284,7 mil novas 
cotas (crescimento de 26,4%) 
e veículos pesados (caminhões, 
máquinas e implementos agrí-
colas etc), com 57,15 mil novas 
cotas (crescimento de 11,9%). 
Os consórcios de Serviços e de 
Eletroeletrônicos e outros Bens 
Móveis Duráveis, somaram 53,7 
mil novas cotas (ABAC).

A reunião ministerial no 
Conselho de Seguran-
ça coincide com o 27º 

aniversário da expulsão das 
forças iraquianas do Kuwait 
por uma coligação internacional 
autorizada pelo Conselho de 
Segurança, em 1991.

Em seu discurso, Guterres 
disse que “os propósitos e 
princípios da Carta da ONU 
respondem aos desafios de 
hoje de forma tão fi rme como 
respondiam às pessoas que 
tinham vivido uma das guerras 
mais horríveis que o mundo já 
tinha visto.” Ele frisou contudo 
que o planeta agora enfrenta 
novos desafi os e que as forças 
por trás dos confl itos são mais 
complexas “e que, por isso, as 
Nações Unidas têm de mudar”.

O secretário-geral expli-
cou, no entanto, que as re-

Foto histórica da assinatura da Carta da ONU em uma 

cerimônia realizada a 26 de junho de 1945.
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ld Carta. O desafio da migra-

ção, assim como as ameaças 
das mudanças climáticas e 
a desigualdade vão testar o 
documento basilar da ONU e 
a capacidade de garantir um 
mundo melhor para todos, 
segundo Guterres.

O ex-secretário-geral Ban 
Ki-moon, que deixou o posto 
em dezembro de 2016, também 
falou ao Conselho de Segurança 
e destacou em seu discurso que 
a reforma do órgão já deveria 
ter acontecido há muito tem-
po. O ex-chefe da ONU, que é 
sul-coreano, disse ainda que a 
situação na Península Coreana 
“é o mais sério e eminente desa-
fi o que o mundo enfrenta neste 
momento”.  Ele afi rmou que o 
mundo “deve preparar-se para 
uma era pós-Estado Islâmico no 
Oriente Médio” (ONU News).

formas previstas, incluindo 
nas áreas da paz, segurança, 
desenvolvimento e gestão, 

apenas pretendem tornar a 
organização mais eficiente 
no cumprimento da visão da 

Hotel Majestic S/A  -C.N.P.J - 43.121.946/0001-19
Convocação: Assembléias Gerais Ordinária E Extraordinária

São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em AGOE, que se realizarão no dia 21/04/18, às 10:30 hs, na sede social, na Praça Dr. 
Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar: I – Ordinária: a) prestação de contas dos Administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17; b) destinação do lucro líquido do 
exercício findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II – Extraordinária: a) exame e deliberações a respeito da proposta da Diretoria 
para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital 
social. Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17. Águas de Lindóia, 21/02/18. José Artur Bernardi - Diretor Presidente. (22, 23 e 24/02/2018)

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF n° 17.851.447/0001-77 - NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2017
Data - Local - Hora: 15/12/2017, às 10 hs, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Engenheiro 
Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 64. Convocação: Dispensadas as formalidades legais de convocação, conforme 
o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas 
da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves Martins. 
Secretário: Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, (i) Aprovar o aumento de capital social da Companhia, mediante 
a capitalização da reserva de lucros acumulados até o exercício de 2016; (ii) aprovar a constituição de uma sucursal da 
Companhia no Estado Plurinacional da Bolívia. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, (i) 
aprovar o aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização da reserva de lucros acumulados até o 
exercício de 2016, em R$ 22.668.052,00, mediante a emissão de 22.668.052 ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal, integralizadas, que serão totalmente subscritas pela acionista Alvor Participações Ltda.(boletim de subscrição 
– Anexo I). Os acionistas anuem com a capitalização total da reserva de lucros acumulados até o exercício de 2016, 
renunciando, ainda, à garantia prevista na Cláusula 20 do Estatuto Social da Companhia. Em razão do aumento aprovado, 
o Capital Social da Companhia atual de R$ 101.034.808,00, será aumentado para R$ 123.702.860,00, divididos em 
123.702.860 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas. Em razão da presente deliberação, 
a cláusula 4ª do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 4ª – O Capital 
Social é R$ 123.702.860,00, totalmente integralizado, dividido em 123.702.860 ações ordinárias, nominativas, sem valor 
nominal, totalmente subscritas. Parágrafo Único – Cada ação garantirá ao seu titular o direito a um voto nas deliberações 
sociais.”; e(ii) aprovar a constituição de uma sucursal da Companhia no Estado Plurinacional da Bolívia, de acordo com as 
seguintes disposições: a) Denominação Social: A sucursal receberá a mesma denominação social de sua matriz, ou seja, 
Sustentare Saneamento S.A. - Sucursal Bolívia. b) Capital Social: Designar-se-á como capital social inicial da sucursal, o 
montante de R$ 32.100,00 equivalente a BOB 71.333,00 (setenta e um mil, trezentos e trinta e três pesos bolivianos). c) 
Objeto Social: O objeto social da presente Sucursal será idêntico ao objeto social da matriz. d) Domicílio: A Sucursal será 
domiciliada na cidade de La Paz, Bolívia, no endereço: Calle 15 de Calacoto, nº 8089, Ed. Fergal, 2º piso, Oficina 2 “C”. 
e) Legislação Boliviana: a Companhia declara, de forma expressa e irrevogável, que a Sucursal, que se estabelecerá no 
Estado Plurinacional da Bolívia, estará subordinada às leis vigentes no país para todas as obrigações que vier a contrair 
em território boliviano. f) Representante Legal Permanente: Designa o Sr.: Carlos Percy Romero Sanchez, empresário, 
solteiro, boliviano, portador do Cédula de Identidade Boliviana nº 3334398, com endereço comercial em: Calle 15 de 
Calacoto, nº 8089, Ed. Fergal, 2º piso, Oficina 2 “C”, La Paz, Bolívia, como Representante Legal Permanente da Sustentare 
Saneamento S.A. - Sucursal Bolívia, o qual terá os poderes necessários para poder realizar todos os trâmites e negócios 
legais necessários para estabelecer a Sucursal no país. g) Autorizar os administradores da Companhia a aprovar todo e 
qualquer ato necessário para formalizar a abertura da sucursal ora aprovada. Em razão da alteração anterior, os acionistas 
decidem alterar a Cláusula 1ª do seu Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 1ª - 
A Companhia, constituída e organizada sob a forma de sociedade anônima, nos termos da Lei 6.404/76, opera sob a 
denominação social de Sustentare Saneamento S.A., e tem sede social na Rua Eng. Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, 
conjunto 64, São Paulo/SP, , podendo criar, instalar, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, representações e/
ou escritórios onde e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do território nacional ou exterior. 
§ 1º – A Companhia possui as seguintes filiais, com capital destacado de R$ 1.000,00 para cada uma: (a) Rua E, lote 
83/84, Distrito Industrial, Teresina/PI; (b) Avenida Miguel Pinto de Santana, 200, Nova Esperança, Feira de Santana/
BA, CNPJ nº 17.851.447/0004-10; (c) SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto D, Bloco B, 280, sala 317, Brasília/DF, CNPJ nº 
17.851.447/0002-58; (d) Avenida dos Inajás, 10, Jardim Boa Vista, Hortolândia/SP, CNPJ nº 17.851.447/0003-39; (e) Rua 
08, 507, sala 2, Centro, Rio Claro/SP, CNPJ nº 17.851.447/0005-09; (f) Praça Paul Harris, 322, sala B, bairro Conceição, 
Diadema/SP, Diadema/SP, CNPJ nº 17.851.447/0006-81; (g) Estrada Geral da Boca do Monte, nº 4.555, bairro Caturrita, 
Santa Maria, RS, CNPJ nº 17.851.447/0007-62; e (h) Rua Moxotó, nº 268, Chácaras Reunidas, São José dos Campos/
SP, CNPJ/MF nº 17.851.447/0009-24. § 2º – A Companhia possui as seguintes sucursais: (a) Cidade de Lima, Capital da 
República do Peru, com endereço Avenida Manuel Olguim, 211, oficina 503, Santiago de Surco, Lima, Peru; capital Social 
destacado de R$ 339.494,00, CNPJ/MF nº 17.851.447/0008-43; (b) cidade de La Paz, Estado Plurinacional da Bolívia, com 
endereço na Calle 15 de Calacoto, nº 8089, Ed. Fergal, 2º piso, Oficina 2 “C”.” (iii) Diante das deliberações tomadas, os 
acionistas resolvem aprovar a consolidação do Estatuto Social (anexo II). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, 
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 15/12/2017. Assinaturas: Presidente: Adilson 
Alves Martins. Secretário: Marcel Gelfi. Acionistas: Alvor Participações Ltda. e Adilson Alves Martins. Adilson Alves 
Martins - Presidente; Marcel Gelfi - Secretário. Acionistas: Alvor Participações Ltda.: Adilson Alves Martins - Cargo: 
Administrador. Adilson Alves Martins: Adilson Alves Martins. Jucesp nº 83.025/18-2 em 16/02/2018. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral. PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A

CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2018

Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 08 de janeiro de 2018, na sede da PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/
A “Companhia”, localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, na
cidade de São Paulo, SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de ações representativas de 100%
do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: A Assembleia foi presidida
pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Túlio Botelho Mattos. Convocação: Tendo em vista o comparecimento
de todos os acionistas, ficam dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do
artigo 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do dia: Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração
da Companhia. DELIBERAÇÕES: após discutidas as matérias constantes na ordem do dia, os acionistas, à unanimidade,
aprovaram, sem restrições ou ressalvas, a reeleição dos membros do Conselho de Administração, para o mandato no
período de 26 de janeiro de 2018 até 25 de janeiro de 2021, a saber: (a) Lucas Botelho Mattos, brasileiro, engenheiro
civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 463.294.986-87 e portador da Carteira de Identidade nº M-1.032.142, expedida
pela SSP/MG, com domicílio na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala 2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/
MG, CEP 30.360-740; (b) Túlio Botelho Mattos, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº
463.295.016-53 e portador da Carteira de Identidade nº M-1.005.827, expedida pela SSP/MG, com domicílio na Rua
Maria Luiza Santiago, nº 200, sala 2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740; e (c) Oswaldo
Augusto Mendes Junior, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF sob o nº 060.008.001-34 e
portador da Carteira de Identidade nº MG-15.995.856, expedida pela SSP/MG, com domicílio na Rua Maria Luiza
Santiago, nº 200, sala 2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740, todos com mandato unificado
até 25 de janeiro de 2021, sendo que o Sr. Lucas Botelho Mattos, já qualificado, continuará a ocupar o cargo Presidente
do Conselho de Administração. A posse dos Conselheiros ora reeleitos fica condicionada à assinatura dos respectivos
termos de posse, a serem lavrados em livro próprio. Os Conselheiros ora reeleitos declararam, para todos os efeitos
legais, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis,
ou administrar Companhias, bem como que não estão condenados, ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda
que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou 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. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa
a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os acionistas presentes. Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho Mattos (Presidente); Túlio Botelho
Mattos (Secretário). Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus administradores, Túlio Botelho
Mattos e Oswaldo Augusto Mendes Junior. Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Lucas
Botelho Mattos - Presidente da Mesa - Túlio Botelho Mattos - Secretário da Mesa Acionista: CANOPUS HOLDING
S/A - Túlio Botelho Mattos - Oswaldo Augusto Mendes Junior - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação-JUCESP, Certifico o registro sob o número 70.907/18-3- Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária
Geral.

PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2018
Data, Hora e Local: às 12:00 horas do dia 08 de janeiro de 2018, na sede da PPP HABITACIONAL SP LOTE
1 S/A (“Companhia”), localizada na São Paulo, SP, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila
Olímpia, CEP 04551-010. Presença: presente a totalidade dos conselheiros da Companhia. Composição da
Mesa: Lucas Botelho Mattos – Presidente - Túlio Botelho Mattos – Secretário - Convocação: dispensadas as
formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, conforme disposto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia. Ordem do Dia: deliberar sobre a
reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberação: os Conselheiros aprovaram, à unanimidade, a
reeleição dos diretores da Companhia, para o mandato no período de 26 de janeiro de 2018 até 25 de janeiro de
2021, a saber: (a) Sr. Lucas Botelho Mattos, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº
463.294.986-87 e portador da Carteira de Identidade nº M-1.032.142, expedida pela SSP/MG, com domicílio na
Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala 2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740 , para
ocupar o cargo de Diretor Presidente; e (b) Sr. Hubert Eppenstein de Carvalho, brasileiro, engenheiro civil,
casado, inscrito no CPF sob o nº 832.211.237-87 e portador da Carteira de Identidade RJ-861046693/D expedida
pelo CREA-RJ em 16/10/1990, com domicílio na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila
Olímpia, CEP 04551-010, para ocupar o cargo Diretor Financeiro. A posse dos Diretores ora eleitos fica
condicionada à assinatura dos respectivos termos de posse, a serem lavrados em livro próprio. Os Diretores ora
eleitos declararam, para todos os efeitos legais, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que
os impeçam de exercer atividades mercantis, ou administrar Companhias, bem como que não estão condenados,
ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou 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. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada
conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Lucas Botelho Mattos - Presidente da Mesa - Túlio Botelho
Mattos - Secretário da Mesa Conselheiros: Lucas Botelho Mattos - Presidente do Conselho - Túlio Botelho
Mattos - Conselheiro - Oswaldo Augusto Mendes Junior - Conselheiro - Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação-JUCESP, Certifico o registro sob o número 70.908/18-7- Flávia R. Britto Gonçalves -
Secretária Geral.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

62
9A

-E
08

3-
F

66
5-

48
78


