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CNPJ nº 60.730.645/0001-01 - NIRE nº 35300058861
Ata de Assembléia Geral Extraordinária da EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.
Aos 24 dias do mês de novembro de 2017, às 14:30 horas, em sua sede social, na Avenida São José, 450, Ayrosa, Sexto: Os atos a seguir enumerados deverão ter, para sua validade, obrigatoriamente a assinatura ou autorização
CEP 06283-120, na cidade de Osasco, SP, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da EPT - Engenharia prévia por escrito do Diretor Executivo, que atuará em conjunto com outro Diretor, nos termos da lei e dos demais
e Pesquisas Tecnológicas S.A., devidamente convocada por meio de editais publicados nos dias 15, 16 e 17 de artigos deste estatuto: I - Emissão de certificados representativos das ações; II - Nomeação de procuradores ad
novembro de 2017, no Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo (Empresarial), bem como no Jornal “Empresas e negotia e/ou ad judicia, sendo que neste caso caberá ao Diretor Executivo determinar os poderes conferidos, incluNegócios”, de cada edição diária, com a presença dos acionistas representando 96,25% do capital social da compa- sive podendo atribuir parte de poderes da diretoria; III - Hipotecar e empenhar o patrimônio social, desde que autonhia, conforme registro das assinaturas no livro de presença dos acionistas. Por deliberação unânime dos presentes, rizado pela Assembleia Geral. Parágrafo Sétimo: Para os atos de compra, venda, cessão, alienação e constituição
a presidência da mesa ficou a cargo do Sr. José Barbieri, brasileiro, casado, advogado, RG nº 4.302.668-0, CPF nº de quaisquer outras garantias sobre imóveis serão necessárias a assinatura do Diretor-Executivo com outro Diretor,
090.289.788-87, residente e domiciliado a Rua Dr. Luiz Migliano, 761, apartamento 44 B, CEP 05711-001, São Paulo- precedida da competente autorização da Assembleia Geral. Artigo 7º - Compete à Diretoria, o exercício das atribuiSP, acionista e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o qual convidou a mim, Sr. João Carlos ções e poderes que a Lei e estes Estatutos lhe conferem, para assegurar o funcionamento regular da sociedade,
Andreotti Schreiner, brasileiro, casado, economista, RG 23.686.094-X, CPF 222.187.238-08, domiciliado na Rua representando-a ativa e passivamente, podendo, entretanto, constituir procuradores para representar a sociedade,
Fabia, 800, apartamento 231-C, Vila Romana, São Paulo-SP, CEP 05051-030, para secretariar os trabalhos da mesa, com poderes ad negotia ou ad judicia, mediante procuração que deverá ser firmada pelo Diretor Executivo e por
que ficou assim regularmente constituída. Iniciados os trabalhos, foram iniciadas as discussões e deliberações da qualquer um dos demais diretores. Em qualquer caso, deverão ser especificados no instrumento os atos ou operaseguinte Ordem do Dia: a) Alienação de bens imóveis da sociedade; b) Dissolução do Conselho de Administração; ções que poderão praticar os representantes e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser
c) Alteração do objeto social d) Reforma dos estatutos; e) Outros assuntos de interesse geral da sociedade. Delibe- por tempo indeterminado. Dentre outras atribuições, cabe à Diretoria: a) Apresentar anualmente à Assembleia Geral
rações: Item a) Alienação de bens imóveis da sociedade. Por deliberação unânime, os presentes autorizam a o relatório e demais documentos do movimento do exercício; b) Zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas
alienação onerosa de dois imóveis de propriedade da Companhia, sendo um deles situado na cidade de Osasco, SP, nas Assembléias Gerais e em suas próprias reuniões; c) Pagar e receber tudo quanto se refira à situação financeira
identificado pela matrícula nº 18.688 (Terreno com frente para a Rua Francisco Haro Alaminos), registrado perante o da sociedade; d) Nomear, contratar e demitir empregados em todas as categorias, determinando suas atribuições,
Segundo Registro de Imóveis de Osasco-SP; e o outro imóvel na cidade de Porto Alegre (RS) identificado pela salários e participações; e) Participar efetivamente dos negócios sociais, inclusive dos assuntos de ordem contábil,
matrícula nº 136.925 (Conjunto comercial 1401, no imóvel situado na Avenida Mauá, 2011), registrado perante o fiscal e legal; f) Organizar a direção e supervisionar a estrutura comercial e administrativa da sociedade; g) Com
Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre-RS, para o fim de quitar a dívida objeto do contrato identificado autorização expressa da Assembleia Geral, vender ou compromissar imóveis, ceder ou prometer ceder direitos à
pelo nº 21.1372.690.0000077/04 da Companhia junto à Caixa Econômica Federal, bem como para quitar as dívidas aquisição dos mesmos, estipulando preços, prazos e condições, assinando todos os atos, papéis e instrumentos
com empregados, com a sociedade empresária Elba Locadora de Veículos S.A. e com credores trabalhistas. Item b) públicos ou particulares relacionados com essas transações; h) Comprar, vender, compromissar a compra ou promeDissolução do Conselho de Administração. Após a leitura da proposta apresentada pela Diretoria, diante da neces- ter a venda de bens móveis, mercadorias, máquinas, veículos e demais utensílios necessários à execução dos
sidade de contenção de despesas e da não obrigatoriedade de manutenção do Conselho de Administração, os aci- objetivos sociais; i) Receber dinheiro, emitir e endossar cheques, ordens de pagamento, abrir e movimentar contas
onistas, por deliberação unânime, decidiram pela destituição dos membros do Conselho de Administração e pela bancárias em estabelecimentos públicos ou particulares, contrair empréstimos e financiamentos em estabelecimendissolução e supressão do referido órgão dos estatutos sociais, com as devidas alterações no Estatuto, sem pre- tos públicos, particulares e com terceiros, e, desde que com autorização expressa da Assembleia Geral, dar garanjuízo das matérias de competência da assembleia geral, que fiscalizará a atuação dos membros da Diretoria, nos tias não consistente em bens imóveis necessárias às operações dessa natureza, empenhando bens sociais, aceitermos dos estatutos e da legislação vigente. Em razão da extinção do Conselho de Administração as funções tando, emitindo, endossando e sacando títulos a efeitos de crédito de todo e qualquer gênero e espécie; j) Com
administrativas passarão a ser desempenhas exclusivamente pela Diretoria, mantidas as atribuições e competências autorização expressa da Assembleia Geral, hipotecar ou empenhar bens móveis ou, por qualquer outra forma, onerar
de referido órgão constantes dos Estatutos, sendo que os acionistas presentes ratificam, por unanimidade, as de- o patrimônio social; k) Praticar, enfim, quaisquer atos que por lei e por estes estatutos não venham a ser vedados.
liberações do extinto Conselho de Administração, ocorridas em 22 de setembro de 2017, devidamente registrada na Parágrafo Primeiro: Compete ao Diretor Executivo: a) Praticar todos os atos de administração ordinária da CompaJUCESP sob o protocolo 2.105.923/17-3, que elegeu como novo Diretor Executivo o Sr. Jonas Francisco Corrêa nhia, incluindo contratação e demissão de funcionários. b) Convocar, coordenar e presidir reuniões de diretores, no
Duarte, engenheiro civil, brasileiro, separado consensualmente, portador do RG nº 4.325.750 SSP/SP, inscrito no sentido de obter consecução de metas propostas pela Assembleia Geral; c) Ter sob sua orientação e controle os
CPF/MF sob nº 635.016.008/87, com endereço na Avenida da Invernada, nº 450, apartamento 21, CEP 04612-061, setores administrativo e econômico da empresa, bem como o controle dos departamentos financeiros, fiscal, legal e
São Paulo, SP, o qual prestou as declarações, assumiu os compromissos legais e foi empossado nos termos da lei, contábil, supervisionando o Caixa, as Contas Bancárias e demais valores da empresa; d) Representar, isoladamente,
em substituição ao Sr. Nelson Ricardo Rigollet Valenzuela; bem como ratificam a manutenção da Diretora Técnica Sra. a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todos os negócios e transações da Companhia, incluGisele de Andrade Galvão Bastos, engenheira civil, brasileira, casada, portadora do RG nº 22.446.287-8 SSP/SP, sive perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, observando-se as demais regras
inscrita no CPF/MF sob nº 256.081.118-93, com endereço na Rua Coriolano, nº 1945, apartamento 71, CEP 05047- deste Estatuto, ressalvando-se o disposto no artigo 6º, parágrafo sexto, e artigo 8º deste Estatuto; e) Nomear
002, São Paulo, SP e do Diretor Comercial Sr. Eduardo Antonio Serrano, engenheiro civil, brasileiro, casada, portador procuradores para representar a sociedade, por meio de procuração firmada em conjunto com qualquer outro Diretor,
do RG nº 3.843.941-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 574.639.998-15, com endereço na Rua Maria da Conceição nos termos do caput do artigo 7º; f) Participar das Assembleias Gerais, prestando todas as informações e esclareMaciel de Barros, nº 216, Saúde, CEP 04295-030, São Paulo, SP. Item c) Alteração do objeto social. Após a leitura cimentos que lhe sejam solicitados sobre a gestão empresarial; g) Firmar, em conjunto com outro diretor, escritura de
da proposta apresentada pela Diretoria, os acionistas, por deliberação unânime, decidiram aprovar a alteração do compromisso e ou definitiva de compra e venda de imóveis, desde que previamente autorizado pela Assembleia
artigo 3º dos estatutos sociais, o qual passa a ter a seguinte redação: Artigo 3º - A sociedade terá por objetivo a Geral; h) Prestar as devidas orientações e coordenar as atividades dos demais diretores da Companhia; i) Analisar
elaboração de estudos, projetos, consultoria, fiscalização, supervisão, assessoria técnica e gerenciamento em balancetes fornecidos pela contabilidade e apresentar relatórios e os devidos esclarecimentos à Assembleia Geral;
obras de engenharia civil e de meio ambiente; serviços e obras de engenharia civil, planejamento, suprimentos, Parágrafo Segundo: Compete ao Diretor Técnico: a) Ter sob sua orientação e controle a aquisição de bens de prodiligenciamento, inspeções, reforço, recuperação e reparos de estruturas em geral; locação de equipamentos e dução, dos suprimentos de matéria-prima, de material secundário, de produtos intermediários e de embalagem; b) O
instalações em geral; Desenvolvimento e aluguel de softwares; execução de sondagens geológicas, ensaios de desenvolvimento da produção e o controle de qualidade; c) A manutenção e segurança dos equipamentos da empresolos, asfaltos, concretos e materiais ou produtos em geral, bem como demais serviços afins ao ramo da engenharia sa; d) O desenvolvimento de pesquisas objetivando o acompanhamento das modernas técnicas de produção induscivil, inclusive contratação de mão-de-obra especializada e subempreiteiros, e administrar, gerenciar e prestar ser- trial voltadas para o segmento da companhia; e) Promover a importação de peças e/ou de componentes que integram
viços em geral, aos organismos públicos, sociedade de economia mista ou empresas privadas, bem como as conces- os serviços da empresa; f) Assinar correspondência relativa ao cargo, no exercício de suas respectivas funções. g)
sionárias de serviços públicos. Item d) Reforma e consolidação dos estatutos sociais. Por consequência das alte- Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todas as negociações técnicas da Comrações promovidas no artigo 3º (objeto social) e no “Capítulo III - Da Administração” dos estatutos sociais, com a panhia, perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, ressalvando-se o disposto nos
extinção do Conselho de Administração, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, promover a reforma artigos 6º, parágrafo sexto e artigo 8º deste Estatuto. Parágrafo Terceiro: Compete ao Diretor Comercial: a) Ter sob
e consolidação dos Estatutos Sociais da Companhia, conforme redação consolidada e integral, constante do Anexo sua orientação e controle o setor de vendas da empresa; b) Promover e incentivar as vendas e o comércio da
I desta Ata de Assembleia, a ser registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP. Diante da ausência sociedade podendo admitir e dispensar vendedores e representantes, bem como realizar tudo o que for necessário
de outros assuntos de interesse geral da Companhia a serem tratados foram concluídos os trabalhos. Observações para o bom andamento comercial da sociedade; c) Promover a ampliação das linhas de vendas; d) Determinar e
Finais: 1) Ata lavrada pelo sumário dos fatos ocorridos e das decisões tomadas. 2) Deliberações aprovadas por coordenar pesquisas de mercado; e) Orientar a confecção e distribuição de catálogos e listas de preços; f) Orientar
unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. 3) Ficam arquivados na sede social da companhia os os assuntos relativos à propaganda e publicidade; g) Assinar a correspondência comercial e os demais expedientes
documentos citados nesta ata. Encerramento: O Presidente declarou encerrados os trabalhos tendo sido lavrada a do cargo, relativo às suas respectivas funções; e h) Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora
presente, em 3 (três) vias, tendo sido lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa, nos termos da folha 35 dele, em todas as negociações da Companhia, perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e
verso da lista de presença, conferida pelos membros da mesa neste ato e da Lei 6.404/76. Declaramos estar confor- autarquias, ressalvando-se o disposto nos artigos 6º, parágrafo sexto, e artigo 8º deste Estatuto. Artigo 8º - Todos
me o original. José Barbieri - Presidente. João Carlos Andreotti Schreiner - Secretário. Osasco, 24 de novembro de os contratos, cheques, duplicatas, empréstimos junto às instituições financeiras e terceiros, guias de importação,
2017. José Barbieri - Presidente, João Carlos Andreotti Schreiner - Secretário, Adelino do Nascimento Martins p.p. papéis e documentos que envolvam obrigações ou possam gerar compromissos para a sociedade deverão ser firmaFlávio Carvalho Martins, Ana Paula Pandolfo Schreiner, Gilberto Antonio Giuzio, João Carlos Andreotti Schreiner, dos pelo Diretor Executivo, em conjunto com qualquer um dos demais diretores, inclusive nos casos de penhor,
José Barbieri, Luiz Francisco Pandolfo Schreiner, Roseli Andreotti Schreiner, Isabel Cristina Pandolfo Schreiner p.p. hipoteca e demais operações onerosas que sejam de interesse da sociedade, podendo inclusive, constituir procuraFernanda Schreiner, Suzana Pandolfo Schreiner p.p. Fernanda Schreiner, Maurício Andere von Bruck Lacerda - dores com cláusula ad negotia e/ou ad judicia para representar a sociedade, desde que cumpridos os requisitos deste
Advogado OAB/SP 222.591 - CPF295.961.328-73 . JUCESP nº 572.279/17-6 em 20.12.2017. Flávia Regina Britto Estatuto. Parágrafo Primeiro: Não é permitido o uso da denominação social em documentos e negócios estranhos aos
Gonçalves - Secretária Geral. Consolidação do Estatuto Social de “EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas fins da sociedade. Parágrafo Segundo: A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou conveniente,
S.A.” Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objetivos e Tempo de Duração. Artigo 1º - A EPT - Engenharia e Pesquisas lavrando atas. Artigo 9º - A Diretoria apresentará anualmente o relatório, o balanço patrimonial e as demonstrações
Tecnológicas S.A é uma companhia fechada que se rege por estes Estatutos Sociais e pela Legislação em vigor no financeiras de todas as operações sociais, comunicando por escrito, com 1 (um) mês de antecedência da Assempaís. Artigo 2º - A sede e foro da companhia é a cidade de Osasco, estado de São Paulo, com endereço na Avenida bléia, que tais documentos se encontram à disposição dos acionistas na sede da sociedade, na forma do disposto
São José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, podendo instalar, manter ou extinguir, filiais, agências, escritórios, depósi- no Artigo 133 da Lei nº 6.404. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal. Artigo 10 - A sociedade terá um Conselho Fiscal,
tos, representações e quaisquer estabelecimentos, necessários ao desempenho das atividades consubstanciadas composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes e que somente será instalado por deliberação
no objetivo social, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências da Assembleia Geral, nos casos previsto em lei. Parágrafo Único: A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalegais pertinentes. Artigo 3º - A sociedade terá por objetivo a elaboração de estudos, projetos, consultoria, fiscaliza- lação do Conselho Fiscal elegerá seus membros e fixará sua remuneração. Capítulo V - Das Assembléias Gerais.
ção, supervisão, assessoria técnica e gerenciamento em obras de engenharia civil e de meio ambiente; serviços e Artigo 11 - A assembléia geral é o órgão soberano da sociedade e tem as funções e as atribuições que lhe são
obras de engenharia civil, planejamento, suprimentos, diligenciamento, inspeções, reforço, recuperação e reparos de conferidas por lei e por este estatuto. Artigo 12 - As assembléias gerais ordinárias realizar-se-ão dentro dos 4 (quatro)
estruturas em geral; locação de equipamentos e instalações em geral; Desenvolvimento e aluguel de softwares; primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, para os fins previstos em lei e as extraordinárias
execução de sondagens geológicas, ensaios de solos, asfaltos, concretos e materiais ou produtos em geral, bem quando houver necessidade e assim forem regularmente convocadas. Artigo 13 - As assembleias gerais serão precomo demais serviços afins ao ramo da engenharia civil, inclusive contratação de mão-de-obra especializada e sididas pelo acionista ou administrador que for aclamado na ocasião para dirigir os seus trabalhos, como Presidente
subempreiteiros, e administrar, gerenciar e prestar serviços em geral, aos organismos públicos, sociedade de eco- da mesa, o qual acolherá, dentre os presentes, o que servirá como secretário. Artigo 14 - Cada ação dá direito a um
nomia mista ou empresas privadas, bem como as concessionárias de serviços públicos. Artigo 4º - O prazo de voto nas deliberações da Assembleia, que serão tomadas por maioria absoluta de votos, ressalvadas as exceções
duração da sociedade é por tempo indeterminado e encerrará suas atividades de acordo com as disposições legais previstas em lei, não se computando os votos em branco, e respeitado o estabelecido no artigo 112 da Lei nº 6404/
e estatutárias. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações. Artigo 5º - O Capital social inteiramente realizado é de 76. Capítulo VI - Do Exercício Social, Balanço, Lucros, Fundos e Dividendos. Artigo 15 - No fim de cada exercício
R$ 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 13.000.000 (treze milhões) de ações ordinárias social, ou seja em 31 de dezembro, será levantado um Balanço Geral da sociedade, contendo a conta de Lucros e
nominativas, no valor nominal de R$ 0,80 (oitenta centavos) cada uma, sendo permitida a emissão de títulos múltiplos Perda e um relatório com as demonstrações financeiras previstas em lei. Do Lucro líquido apurado, em cada exercício
de ações ou cautelas, que as representem, satisfeitos os requisitos legais. Os certificados das ações, títulos múl- social, na forma do artigo 191 da Lei 6.404/76, far-se-á a seguinte distribuição: a) 5% (cinco por cento) para a
tiplos, ou cautelas, além de conterem os requisitos da lei, deverão ser assinados por 2 (dois) diretores. Cada ação constituição do Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social. b) 25% (vinte e cinco por
nominativa dá direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais, sendo que somente os titulares das ações cento), como porcentagem mínima, para pagamento de dividendos aos acionistas, observando-se as normas
nominativas poderão exercer o direito de voto. Capítulo III - Da Administração, da Diretoria e suas Atribuições. estabelecidas pelo artigo 202 da Lei 6.404/76. c) O saldo eventual do lucro terá sua destinação determinada pela
Artigo 6º - A Companhia será administrada por uma Diretoria Executiva, composta por 3 (três) Diretores, que poderão Assembleia Geral, podendo ser aprovada participação dos Diretores no lucro do exercício social, nos termos dos
ou não ser acionistas, desde que residentes no país, designados, respectivamente, por Diretor Executivo, Diretor artigos152, 201 e 202 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Único: Fica facultado o levantamento de balanços em quaisquer
Técnico e Diretor Comercial, nos termos da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro: O período de gestão dos épocas, durante o exercício e, uma vez observadas as prescrições legais e estatutárias, é facultado, também dismembros da Diretoria será de 3 (três) anos, permitida a reeleição, mas a qualquer tempo, sem declinar os motivos, tribuir dividendos e criar reserva, em função dos balanços levantados, sempre “ad-referendum” da Assembleia Geral
pode a Assembleia Geral substituir ou destituir qualquer Diretor, bem como escolher Diretor substituto na hipótese de que tiver por finalidade apreciar as respectivas contas. Capítulo VII - Da Liquidação. Artigo 16 - A sociedade entrará
vacância. Parágrafo Segundo: O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à Assembléia Geral, quando esta forma for escolhida, eleger
administradores eleitos. Parágrafo Terceiro: Os Diretores tomarão posse e serão investidos em seus cargos mediante o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remua assinatura do respectivo termo de posse lavrado no livro de Atas das Reuniões da Diretoria, ficando os Diretores neração. Capítulo VIII - Das Disposições Gerais. Artigo 17 - Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela
eleitos dispensados de caução. Parágrafo Quarto: A Assembleia Geral fixará, anualmente, a remuneração global ou Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por suas atualizações e pelas demais leis aplicáveis à espécie. Osasco,
individual dos membros da Diretoria, nos termos do artigo 152 da Lei 6.404/76. Parágrafo Quinto: A sociedade se 24 de novembro de 2017. José Barbieri - Presidente, João Carlos Andreotti Schreiner - Secretário. Maurício Andere
obriga, validamente, pela assinatura sempre em conjunto do Diretor Executivo com qualquer outro Diretor. Parágrafo von Bruck Lacerda - Advogado OAB/SP 222.591 - CPF295.961.328-73.

Estância Eudóxia Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 00.156.941/0001-19 - NIRE 35.3.0033349.7
Ata de Assembleia Geral Extraordinária para Transformação em Sociedade Limitada
realizada em 30 de novembro de 2017
Às 14:00 horas do dia 30 de novembro de 2017, reuniram-se, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092,
15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905, acionistas representando a
totalidade do capital social da Estância Eudóxia Empreendimentos e Participações S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF
sob n° 00.156.941/0001-19, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE 35.3.0033349.7,
em sessão de 04/08/2006 (“Sociedade”), a saber: (a) Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro, casado sob o regime da
separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 011.092.43804, domiciliado em Chacara Paraje Manso, Bairro Chacara dei Golf, CEP 20000, na Cidade de Punta dei Este, Uruguai, ora de
passagem pelo País, tendo nomeado como seu bastante procurador para ﬁns de receber citação, nos termos da Lei n° 6.404/76,
André Petrich Mellão, abaixo qualiﬁcado, conforme instrumento público de procuração lavrada nas páginas 43 a 46, do livro
4633, do 14° Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo; (b) Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva,
empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 804.454-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 008.437.688-00, domiciliada nesta
Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, neste ato representada por seus bastante procuradores,
Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins e Frederico Mellão Alves de Lima, abaixo qualiﬁcados, conforme instrumento
público de procuração lavrado na página 159, do livro 4.655, do 14° Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo; (c) Maria
Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, brasileira, divorciada, decoradora, portadora da cédula de identidade RG n° 2.425.561-0
SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 814.247.958-34, domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar,
conjunto 153; (d) Renata Cunha Bueno Mellão, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG n°
2.425.563 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 524.062.108-04, domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092,
15° andar, conjunto 153; (e) André Petrich Mellão, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário,
portador da cédula de identidade RG n° 16.119.518-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 064.858.628-62, domiciliado nesta Capital,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 15° andar, conjunto 153; (f) Renata de Tomasi Mellão, brasileira, solteira, nascida
em 22/02/1984, estudante, portadora da cédula de identidade RG n° 34.318.086-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 329.718.648-80,
domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, neste ato representada por seu
bastante procurador, André Petrich Mellão, acima qualiﬁcado; (g) Sérgio Mellão Figueiredo, brasileiro, solteiro, nascido
em 17/01/1970, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 21.319.703 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 076.200.61886, domiciliado nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153; (h) Maria Eudóxia
Mellão Figueiredo Atkins, brasileira, casada sob o regime da separação de bens, advogada, portadora da cédula de
identidade RG n° 20.912.359-X SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 076.200.608-04, domiciliada nesta Capital, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153; (i) Marcos Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado sob o regime
da separação de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 25.464.604-9 SSP/SP, inscrita no CPF
sob n° 256.587.998-99, domiciliado nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153; (j)
Gabriela Mellão Alves de Lima, brasileira, divorciada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG n° 25.464.581
SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 257.875.388-11, domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15°
andar, conjunto 153; (k) Frederico Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 27.544.218-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 282.688.29885, domiciliado nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153; (I) E. Mellão
Participações Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar,
conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.304.316/0001-20, com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP, sob NIRE 35.2.2259332.5, em sessão de 04/08/2008, neste ato representada na forma de
seu Contrato Social, por André Petrich Mellão, acima qualiﬁcado; (m) R. Mellão Participações Ltda., sociedade
limitada com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP:
01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.521.604/0001-37, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, sob NIRE
35.2.2268395.2, em sessão de 03/09/2008, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por Renata Cunha Bueno
Mellão, acima qualiﬁcada; e (n) ME. Mellão Participações Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob n°
10.304.330/0001-24, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, sob NIRE 35.2.2259333.3, em sessão de 04/08/2008,
neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, acima qualiﬁcada.
Assumiu a presidência dos trabalhos Eduardo Cunha Bueno Mellão, que aceitando a incumbência, convidou a mim,
Marcos Mellão Alves de Lima, para secretariá-lo, no que acedi, assim se constituindo a mesa e dando início aos trabalhos.
Na conformidade da Ordem do Dia, previamente informada a todos os presentes, foram tornadas as seguintes deliberações, por
unanimidade de votos e com a expressa anuência da usufrutuária, a saber: (i) transformação do tipo societário da Sociedade, de
sociedade por ações para sociedade empresária limitada, com a adoção da denominação de “Estância Eudóxia
Empreendimentos e Participações Ltda.”, a qual desenvolverá as mesmas atividades, mantendo-se, outrossim, todos os
direitos e obrigações que compõem o patrimônio da sociedade ora transformada, nos termos dos artigos 220 e 222 da Lei n°
6.404/76, passando o capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, no valor de
R$5.899.758,91 (cinco milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), a
ser representado por 589.975.891 (quinhentas e oitenta e nove milhões, novecentas e setenta e cinco mil, oitocentas e noventa e
uma) quotas, de valor nominal de R$0,01 (um centavo) cada uma, subscritas na exata proporção do valor das respectivas ações,
conforme disposto no artigo 5° do Contrato Social; (ii) alteração do objeto social, para incluir a atividade de incorporação,
desenvolvimento, planejamento e promoção de empreendimentos imobiliários, bem como a compra, venda e locação de bens
imóveis próprios, conforme disposto no artigo 4° do Contrato Social; (iii) formalização do desligamento dos membros do
Conselho de Administração, a saber: Eduardo Cunha Bueno Mellão, André Petrich Mellão, Maria Eudóxia da Cunha
Bueno Mellão, Renata Cunha Bueno Mellão, Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Marcos Mellão Alves
de Lima e Frederico Mellão Alves de Lima, acima qualiﬁcados; (iv) ratiﬁcação da nomeação de Marcos Mellão Alves
de Lima e Frederico Mellão Alves de Lima, acima qualiﬁcados, para os cargos de diretores, os quais permanecerão nos
respectivos cargos por prazo indeterminado, até deliberação que venha a substitui-los; e (v) adoção do Contrato Social anexo à
presente ata, que passa a reger a Sociedade a partir desta data. Nada mais havendo a tratar ﬁca formalmente concretizada a
transformação da Sociedade em uma sociedade empresária limitada, que é, para todos os ﬁns de direito, uma continuação da
sociedade por ações. Ficam os administradores da Sociedade devidamente autorizados a praticar todos os atos necessários e/ou
convenientes à implementação das deliberações ora tomadas. Finalmente, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se a
assembleia para a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Eduardo
Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: Renata da Cunha
Bueno Mellão - p.p. Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins / Frederico Mellão Alves de Lima; Eduardo Cunha Bueno
Mellão; Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão; Renata da Cunha Bueno Mellão; André Petrich Mellão; Renata
de Tomasi Mellão - p.p. André Petrich Mellão; Sérgio Mellão Figueiredo; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins;
Marcos MEllão Alves de Lima; Gabriela Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; E Mellão
Participações Ltda. - Andre Petrich Mellão; R Mellão Participações Ltda - Renata Cunha Bueno Mellão; ME. Mellão
Participações Ltda. - Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 578.027/17-3 em 26.12.2017

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 14/12/2017, às 9h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em virtude da
presença das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Após discussão da matéria da ordem
do dia, as Acionistas decidiram, por unanimidade de votos: (i) autorizar o pagamento às acionistas de Juros sobre o Capital Próprio no presente
exercício social, à encerrar-se em 31 de dezembro de 2017, ficando a administração da Companhia autorizada a definir o valor exato a ser
pago, observando-se os limites legais e fiscais; e (ii) autorizar que a administração da Companhia proponha, na elaboração das contas e das
demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2017, a distribuição aos acionistas da totalidade do resultado apurado no exercício a
título de dividendos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente
e Tomoaki Koyasu - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, p.p. Tadaaki Kurakake; e Tadaaki Kurakake. JUCESP nº 579.878/17-0 em
26/12/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 02.206.577/0001-80
NIRE 35300152239
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Em 7.11.2017, às 12h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, em São Paulo (SP). MESA: Marcos
Antônio Vaz de Magalhães - Presidente; Gabriela Rodrigues Ferreira - Secretária. QUORUM: Totalidade do capital
social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleitos MARCELO KOPEL e MANOELA VARANDA, membros
efetivos do Conselho de Administração, em substituição a Marcos Antônio Vaz de Magalhães e Rubens Fogli Netto, e eleito membro suplente ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, todos abaixo qualificados, no mandato
anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018. ATILIO LUIZ MAGILA
ALBIERO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP-23.078.482-3, CPF 213.021.358-80, domiciliado em
São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara,
CEP 04344-902; MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.65813, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar,
Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e MANOELA VARANDA, brasileira, casada, engenheira mecânica, RG-IFP/RJ
07.044.359-3, CPF 025.917.937-00, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 2. Registrado que Marcos Antonio Vaz de Magalhaes e Rubens Fogli Netto permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. 3. Registrado, ainda, que
os conselheiros eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias
de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na
Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo
que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de
sua eleição pelo Banco Central do Brasil. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e
aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 7 de novembro de 2017. (aa) Marcos Antônio Vaz de Magalhães
- Presidente; Gabriela Rodrigues Ferreira - Secretária. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada
pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 573.245/17-4, em 21.12.2017 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Em 7.11.2017, às 12h30, na Rua Amazonas da Silva, 27, Bairro Vila Guilherme, em São Paulo
(SP). PRESIDÊNCIA: Marcos Antônio Vaz de Magalhães. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Considerada a alteração na composição deste Conselho, aprovada na
Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, e, ainda, as disposições do artigo 10, parágrafo único, do
Estatuto Social, indicado MARCELO KOPEL, abaixo qualificado, para a função de Presidente do Conselho de Administração, na qual será empossado após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).
Marcos Antônio Vaz de Magalhães permanece no cargo de Presidente do Conselho de Administração até a posse de Marcelo Kopel. 2. Eleito MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF
059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal,
7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o cargo de Diretor Geral, no mandato anual em curso que vigorará até a posse dos eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de
2018. Marcos Antonio Vaz de Magalhães permanecerá em seu cargo até a posse de seu substituto. 3. Registrado
que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de
elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo
que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) será investido após homologação de sua
eleição pelo BACEN. 4. Em atendimento às normas do CMN e do BACEN, atribuídas as responsabilidades na forma
abaixo: MARCELO KOPEL - Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07 - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 - Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06 - Operações de Empréstimo e Troca de
Títulos - Resolução CMN 3.197/04 (serão mantidas temporariamente com Marcos Antônio Vaz de Magalhães até
sua investidura). ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi
assinada. São Paulo (SP), 7 de novembro de 2017. (aa) Marcos Antônio Vaz de Magalhães - Presidente; Andre Balestrin Cestare, José Reinaldo Moreira Tosi, Marcelo José Ferreira e Silva, Roberto Bellissimo Rodrigues e Rubens Fogli
Netto - Conselheiros. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro
nº 573.246/17-8, em 21.12.2017 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários S.A. Subsidiária Integral

CNPJ/MF nº 07.862.801/0001-05 (matriz) - NIRE 35.300.394.844 (matriz)
CNPJ/MF nº 07.862.801/0002-96 (ﬁlial) - NIRE 35903812982 (ﬁlial)
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 02.10.2017
Data, hora, local: 02.10.2017, 10hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Eldorado Business Tower, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Renaux Willer, Secretário: Guilherme de Puppi e Silva. Deliberações aprovadas: Pela Acionista: (i) A conversão das ações preferenciais “Classe 4” em ações ordinárias, sem valor nominal,
de emissão da Companhia, em virtude do pagamento integral dos dividendos ﬁxos, prioritários e cumulativos. (ii) Transformação do tipo
jurídico da Companhia em sociedade empresária limitada. Em decorrência da transformação do tipo jurídico, aprovou a conversão da
totalidade das 53.120.478 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social, em 53.120.478 quotas
sociais, totalmente integralizadas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota. (iii) Alteração da denominação social para “Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.”. Esclarece, ainda, que a Companhia passará a ser designada simplesmente
“Sociedade”, permanecerá com a mesma escrituração, atendidas as exigências ﬁscais e contábeis, e continuará, sem nenhuma interrupção e/ou solução de continuidade, com todos os seus negócios sociais, operando com os mesmos ativos e passivos, bens móveis e
imóveis, direitos, disponibilidades, obrigações e dívidas da companhia transformada. (iv) A Sócia cede e transfere 01 quota de sua propriedade para a Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., subsidiária integral, com sede São Paulo/SP, atos constitutivos arquivados na JUCESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF 10.529.756/0001-86. (v) Destituição do Diretor: Fernando Orsi Lopes Cavalcante,
brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 28.918.039-9, CPF/MF 270.197.708-86, residente São Paulo/SP, do cargo de Diretor de Operações, o qual foi reeleito por meio da AGOE realizada em 26.10.2016. (vi) Projeto do Contrato Social. Encerramento: Nada mais. São
Paulo, 02.10.2017. Acionista: Alphaville Urbanismo S.A. por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva. Sócia Ingressante: Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva. JUCESP
570.874/17-8 e 570.873/17-4 em 20.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Processo Nº 0030099-54.2017.8.26.0002, 8º Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro. Nos termos do
art. 513, § 2º, alínea IV, do CPC, o réu será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na
forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Proceda-se a intimação por edital, com prazo
de 20 (vinte) dias. A Defensoria continuará responsável pela defesa do executado nesta fase de
cumprimento de sentença. Considerando que a citação da fase de conhecimento ocorreu por edital,
servirá a presente decisão como edital complementar de intimação do(s) executado(s) TANIA MARA
DOS SANTOS, CPF 092.575.528-10, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado
no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (R$ 28.512,78, atualizado até setembro de 2017),
acrescido de custas, se houver, cumprindo a sua publicação a função do artigo 257 do CPC, sendo
desnecessária qualquer outra providência, já que a própria publicação única significará publicidade no
Diário de Justiça Eletrônico e na própria internet. Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa
de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, não efetuado o
pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor,
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição
do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no art.2º, inc. XI, da Lei
Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada.
(11 e 12)

Altas
temperaturas
provocam
mudanças
no
organismo
A elevação das temperaturas, com a chegada do
verão, implica em mudanças no organismo. A
homeostasia, mecanismo
que possibilita o organismo funcionar entre 36
e 37 graus Celsius, ativa
diferentes mecanismos
para manter essa condição. Entre eles, como
explica a clínica geral do
Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Lígia
Brito, a perda de líquido
pelo suor.
Apesar do processo
ser algo natural, a não
recuperação dessas substâncias pode acarretar
em sintomas como queda
de pressão, tontura, mal
estar e até mesmo desidratação. Segundo a
médica, a hidratação e
a alimentação são dois
pontos importantes para
evitar situações piores,
como os desmaios.
A reposição da água e
sais minerais perdidos
pelo suor não pode ser
feita de qualquer maneira.
Lígia Brito alerta que
os isotônicos, ricos em
sódio e potássio, devem
ser utilizados somente
por atletas. “Os isotônicos
são indicados somente
para quem faz exercício,
pois nesta situação ocorre
maior perda de sais minerais. Já o consumo em
excesso, por quem não
pratica atividade física,
pode acarretar em um
aumento de pressão”,
reforça.
A maneira mais saudável de repor esses componentes é pela ingestão
de água, frutas, legumes e
verduras. “O consumo de
água e desses alimentos
é fonte de boa parte dos
sais minerais necessários
para o organismo”, finaliza
a clínica geral.
Fonte e mais informações: (www.hpev.
com.br).

RCBM Empreendimentos e Participações Augusta S.A.
CNPJ N° 08.255.570/0001-34 - NIRE 35.3.0033303-9
Ata de Assembleia Geral Extraordinária para Transformação em Sociedade Limitada
realizada em 30 de novembro de 2017
Às 13:00 horas do dia 30 de novembro de 2017, reuniram-se, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905, acionistas representando
a totalidade do capital social da RCBM Empreendimentos e Participações Augusta S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF
sob n° 08.255.570/0001-34, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE 35.3.0033303-9
(“Sociedade”), a saber: (a) Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade
RG n° 804.454-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 008.437.688-00, domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, neste ato representada por sua bastante procuradora,
Heloisa Pimenta de Arruda Camargo, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 10.309.943-8
SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 063.479.618-65, domiciliada nesta Capital, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
1.713, 11° andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-915, conforme instrumento público de procuração, lavrado na página 157, do
livro 4.655, do 14° Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo; (b) Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, brasileira,
divorciada, decoradora, portadora da cédula de identidade RG n° 2.425.561-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 814.247.958-34,
domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451905; e (c) ME. Mellão Participações Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.304.330/0001-24, com
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, sob NIRE 35.2.2259333.3, em sessão de 04/08/2008, neste ato representada na
forma de seu Contrato Social, por Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, acima qualiﬁcada. Assumiu a presidência dos
trabalhos Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, que aceitando a incumbência, convidou a mim, Heloisa Pimenta de
Arruda Camargo, para secretariá-la, no que acedi, assim se constituindo a mesa e dando início aos trabalhos. Na conformidade
da Ordem do Dia, previamente informada a todos os presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de
votos e com a expressa anuência da usufrutuária, a saber: (i) transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade por
ações para sociedade empresária limitada, com a adoção da denominação de “RCBM Empreendimentos e Participações
Augusta Ltda.”, a qual desenvolverá as mesmas atividades, mantendo-se, outrossim, todos os direitos e obrigações que
compõem o patrimônio da Sociedade, ora transformada, nos termos dos artigos 220 e 222 da Lei n° 6.404/76, passando o
capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, no valor de R$66.300,00 (sessenta e seis
mil e trezentos reais), a ser representado por 66.300 (sessenta e seis mil e trezentas) quotas, de valor nominal de R$1,00 cada,
subscritas na exata proporção do valor das respectivas ações, ou seja, Renata da Cunha Bueno Mellão detém 9 (nove)
quotas, no valor nominal de R$9,00 (nove reais); Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão detém 9 (nove) quotas, no valor
nominal de R$9,00 (nove reais); e ME. Mellão Participações Ltda. detém 66.282 (sessenta e seis mil, duzentas e oitenta e
duas) quotas, no valor nominal total de R$66.282,00 (sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais), conforme disposto no
artigo 5° do Contrato Social; (ii) alteração do objeto social da Sociedade, para incluir a atividade de compra, venda ou locação
de bens imóveis próprios, e excluir a participação em empreendimentos agrícolas, conforme disposto no artigo 4° do Contrato
Social; (iii) ratiﬁcação da nomeação de Renata da Cunha Bueno Mellão e Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão,
acima qualiﬁcadas, para os cargos de Diretora Presidente e Diretora, respectivamente, as quais permanecerão nos respectivos
cargos por prazo indeterminado, até deliberação que venha a substitui-las; e (iv) adoção do Contrato Social anexo à presente
ata, que passa a reger a Sociedade a partir desta data. Nada mais havendo a tratar ﬁca formalmente concretizada a transformação
da Sociedade em uma sociedade empresária limitada, que é, para todos os ﬁns de direito, uma continuação da sociedade por
ações. Ficam as administradoras da Sociedade devidamente autorizadas a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes
à implementação das deliberações ora tomadas. Finalmente, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se a assembleia para
a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Maria Eudóxia da
Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Heloisa Pimenta de Arruda Camargo - Secretária. Acionistas: Renata da
Cunha Bueno Mellão - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão; ME. Mellão
Participações Ltda. - Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 1.124/18-3 em 04.01.2018

Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e Terapia
Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, Conjunto 809, Vila
Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 1 de fevereiro de 2018, na Rua
Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira
chamada às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos), em segunda chamada às
20:30h (vinte horas e trinta minutos), e em terceira e última chamada às 21:00 (vinte
e uma horas), para deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a
seguinte ordem do dia: (a) alteração do quadro societário mediante a admissão de
novos sócios; (b) alteração do quadro societário mediante a exclusão de sócios
(c) apresentação de questões jurídicas envolvendo a empresa; (d) deliberar sobre
acordos judiciais; (e) deliberar sobre a implantação do “Termo de Consentimento
Livre e Informado para Realização de Anestesia”; (e) deliberar sobre a padronização
das informações obrigatórias a serem registradas nas fichas de APA, procedimento
anestésico, SRPA, frente a processos judiciais; (f) demais assuntos de interesse da
sociedade. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI. São Paulo, 9 de
janeiro de 2018. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente. (12, 13 e 16)
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