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Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/2016

Data e Hora: 19/09/2016, às 9 horas. Local: sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. Convocação: Dispensada a convocação face 
à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme o artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”). Mesa: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Presidente; e Rafael Lopes Segatelli, 
Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração do objeto social da Companhia e a respectiva alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade: (I) Aprovar a inclusão, ao objeto social da Companhia, das seguintes atividades: (a) de correspondente bancário, incluindo, mas não se limitando a: (i) recebimentos, pagamentos e outras atividades decor-
rentes de contratos de serviços mantidos pela Companhia com instituições financeiras; (ii) recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito; e (iii) serviços suplementares para o levantamento de dados 
cadastrais e documentação, bem como controle e processamento de dados; e (b) de serviços de call center para as afiliadas da Companhia. (II) Em consequência da deliberação tomada acima, o Artigo 2º do Estatuto Social da 
Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2 - O objeto social da Companhia consiste na: (a) distribuição, comércio, atacado, indústria, importação e exportação de artigos, materiais, produtos e/ou mercadorias em geral, 
primários e industrializados; (b) exploração de supermercados e lojas de departamentos, restaurante e lanchonete; (c) prestação de serviços fitossanitários, de auxiliares do comércio e de transporte; (d) exploração da atividade de correspon-
dente bancário, incluindo, mas não se limitando a: (i) recebimentos, pagamentos e outras atividades decorrentes de contratos de serviços mantidos pela Companhia com instituições financeiras; (ii) recepção e encaminhamento de propostas 
de fornecimento de cartões de crédito; e (iii) serviços suplementares para o levantamento de dados cadastrais e documentação, bem como controle e processamento de dados; (e) prestação de serviços de call center para as afiliadas da 
Companhia; e (f) participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia ou acionista.” (III) Face ao exposto, a consolidação do Estatuto Social da Companhia foi aprovada pelos acionistas, e passará a vigorar conforme 
o Anexo I. Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Presidente; Rafael Lopes Segatelli, Secretário. Acionistas presen-
tes: Carrefour Nederland B.V., pp. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Carrefour S.A., pp. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; e Península II Fundo de Investimento em Participações, pp. Eduardo Pongrácz Rossi e Renata Catelan 
P. Rodrigues. Certifico que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 19/09/2016. Mesa: Presidente - Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Secretário - Rafael Lopes Segatelli. JUCESP sob nº 469.864/16-3, em 
01.11.2016. (a) Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social do Atacadão S.A. - Denominação, Sede e Objeto - Artigo 1º - A Companhia girará sob a denominação social de Atacadão S.A. - Artigo 2º - O 
objeto social da Companhia consiste na: (a) distribuição, comércio, atacado, indústria, importação e exportação de artigos, materiais, produtos e/ou mercadorias em geral, primários e industrializados; (b) exploração de supermercados 
e lojas de departamentos, restaurante e lanchonete; (c) prestação de serviços fitossanitários, de auxiliares do comércio e de transporte; (d) exploração da atividade de correspondente bancário, incluindo, mas não se limitando a: (i) re-
cebimentos, pagamentos e outras atividades decorrentes de contratos de serviços mantidos pela Companhia com instituições financeiras; (ii) recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito; e (iii) servi-
ços suplementares para o levantamento de dados cadastrais e documentação, bem como controle e processamento de dados; (e) prestação de serviços de call center para as afiliadas da Companhia; e (f) participação em outras socieda-
des, nacionais ou estrangeiras, como sócia ou acionista. § Único - De acordo com as exigências de cada Unidade da Federação e observados os limites do objeto social da Companhia, as atividades das filiais poderão ser detalhadas. 
Artigo 3º - A Companhia tem sua sede e foro situados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, no Bairro de Vila Maria, CEP 02170-901, podendo, observadas as disposições legais 
vigentes, abrir, instalar, manter e extinguir depósitos, filiais, agências, escritórios e qualquer outra espécie de dependência, em todo o território nacional, mediante deliberação da Diretoria. Duração - Artigo 4º - O prazo de duração da 
Companhia é indeterminado. Capital Social - Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 4.054.761.146,00, dividido em 3.550.153.178 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
§ Primeiro - A ação é indivisível perante a sociedade, e a cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações das assembleias gerais. § Segundo - A Companhia não poderá criar partes beneficiárias, conforme dispos-
to no artigo 46 da Lei das S.A. Administração - Conselho de Administração - Artigo 6º - A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração, responsável por definir estratégias, metas e objetivos gerais da 
Companhia e de suas subsidiárias, e pela Diretoria, que deve implementar as decisões tomadas pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral, em ambos os casos, na forma da lei e deste Estatuto Social e de acordo com as nor-
mas internas do Conselho de Administração. Artigo 7º - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 8 e no máximo por 11 membros, nacionais ou estrangeiros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, nos termos 
da lei, para o mandato unificado de 1 ano, podendo ser reeleitos. § Primeiro - No caso de vacância de quaisquer dos cargos do Conselho de Administração em virtude de renúncia, morte, incapacidade permanente ou ausência permanente 
do respectivo membro do Conselho, os outros membros, no prazo de 10 dias a partir do evento deverão eleger um substituto para preencher o cargo vago exclusivamente até o término do mandato do respectivo Conselheiro, ou convocar 
a Assembleia Geral com a finalidade de eleger um novo membro do Conselho para substituir tal membro até o final do respectivo mandato. § Segundo - Caberá ao Conselho de Administração nomear o Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho. § Terceiro - O Presidente do Conselho de Administração, e na sua ausência ou impedimento, o Vice-Presidente, deverá convocar as reuniões do Conselho ordinárias a cada trimestre e, reuniões do Conselho extraordinárias sem-
pre que necessário. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas mediante convocação por escrito enviada a todos os membros do Conselho com pelo menos 8 dias de antecedência da data da reunião. Ademais, qualquer 
membro do Conselho de Administração poderá solicitar ao Presidente do Conselho de Administração a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração, sendo que, nessa hipótese, caso o Presidente do Conselho 
de Administração deixe de convocar a reunião solicitada por quaisquer dos conselheiros no prazo de cinco dias a partir do respectivo pedido, tal membro poderá convocar diretamente a reunião do Conselho de Administração com a mes-
ma agenda solicitada, desde que a convocação, observado o prazo de 8 dias de antecedência, indique a razão pela qual o assunto a ser discutido requer uma reunião extraordinária antes da próxima reunião ordinária do Conselho de 
Administração. § Quarto - A convocação de todas as reuniões do Conselho de Administração deverá incluir a pauta dos assuntos a serem discutidos na respectiva reunião, bem como uma cópia ou referência a todos os documentos a se-
rem analisados/discutidos de acordo com a convocação. O Presidente do Conselho de Administração deverá acrescentar à pauta qualquer item solicitado por qualquer conselheiro. § Quinto - Salvo acordo em contrário, as reuniões do 
Conselho de Administração da Companhia serão realizadas na sede da Companhia ou em qualquer outro local na mesma cidade, sendo permitida a participação por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios semelhantes, des-
de que permitam a identificação e garantam a participação efetiva dos participantes, e através do qual todos os participantes possam simultaneamente ouvir uns aos outros. As reuniões somente serão instaladas com a presença da maio-
ria dos membros do Conselho de Administração. § Sexto - O Presidente ou, na sua ausência, o Vice-Presidente, presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ou, na ausência de ambos, a maioria simples dos membros presentes ou 
representados na reunião do Conselho de Administração deverá nomear um dos demais membros para atuar como presidente da reunião do Conselho de Administração, o qual indicará qualquer pessoa como secretário. § Sétimo - Cada 
membro terá direito a um voto nas deliberações das reuniões do Conselho de Administração, e as decisões, salvo disposição em contrário em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria dos votos 
dos presentes na respectiva reunião. O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de acordo de acionistas devidamente ar-
quivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. § Oitavo - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá outorgar procuração por escrito a qualquer outro membro para repre-
sentá-lo em uma reunião específica, podendo assim o conselheiro nomeado votar em nome do membro ausente à referida reunião, sendo, assim, considerado presente à reunião. § Nono - As atas das reuniões do Conselho de 
Administração deverão ser lavradas em livro próprio da Companhia. Artigo 8º - O Conselho de Administração terá os seguintes comitês, que serão regidos de acordo com as regras previstas nos respectivos regulamentos internos, bem 
como pelas disposições de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia: (i) Comitê de Auditoria; (ii) Comitê Estratégico; e (iii) Comitê de Recursos Humanos. Diretoria - Artigo 9º - A Diretoria da Companhia será composta por 
no mínimo 2 e no máximo 5 membros, alocados a duas divisões distintas, denominadas “Divisão Holding” e ”Divisão Atacadão”. Os Diretores terão designações e atribuições distintas com base na divisão a que forem alocados. Na Divisão 
Holding serão nomeados até 3 Diretores, sendo um designado “Diretor Superintendente - Divisão Holding”, um designado” Diretor Financeiro - Divisão Holding” e um designado “Diretor sem designação Específica - Divisão Holding”. Na 
Divisão Atacadão serão nomeados 2 Diretores, sendo um “Diretor Superintendente - Divisão Atacadão” e um “Diretor Financeiro - Divisão Atacadão”. Todos os Diretores serão residentes no Brasil, eleitos pelo Conselho de Administração, 
os quais terão os poderes necessários à regular administração dos negócios da Companhia, obedecidas as determinações contidas em lei e neste Estatuto Social e as determinações estabelecidas pelo Conselho de Administração. 
§ Primeiro - Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 3 anos, considerando-se ano o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Fica expressamente ressalvado que nenhum diretor 
deverá permanecer no exercício do cargo após completar o seu 70º aniversário. § Segundo - Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocorrerá, quando solicitado, até 5 dias úteis após a Assembleia Geral Ordinária, em 
uma reunião do Conselho de Administração convocada para tal finalidade, podendo a posse dos eleitos coincidir com o término do mandato dos seus antecessores. § Terceiro - Nos casos de vacância de quaisquer dos cargos da Diretoria, 
no prazo máximo de 30 dias após o evento, o Conselho de Administração se reunirá para eleger o substituto, que completará o mandato do substituído. Artigo 10 - Observadas as matérias reservadas ao Conselho de Administração e à 
Assembleia Geral, e os atos privativos da Diretoria descritos neste Estatuto, compete aos Diretores administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente: (i) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do 
Conselho de Administração e da Assembleia Geral nas suas respectivas Divisões; (ii) propor o orçamento anual, o plano de negócios estratégicos e o plano de expansão e investimento, o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente 
pelo Conselho de Administração; (iii) internamente no âmbito das suas respectivas Divisões, deliberar sobre a instalação e o fechamento de filiais, depósitos, centros de distribuição, escritórios, seções, agências, representações por 
conta própria ou de terceiros, em qualquer ponto do País ou do exterior; e (iv) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. Artigo 11 - A Diretoria se reúne 
validamente com a presença da maioria dos Diretores e delibera por maioria de votos dos Diretores presentes ou representados na reunião pertinente. Caberá ao Diretor Superintendente - Divisão Holding o voto de desempate nas delibe-
rações. Artigo 12 - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a comunicação simultânea entre os Diretores e 
todas as demais pessoas presentes à reunião. § Primeiro - As convocações para as reuniões da Diretoria serão feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do 
dia, a data, a hora e o local da reunião. § Segundo - Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores presentes. Artigo 13 - Observada a auto-
ridade do Conselho de Administração e de seus comitês, conforme estabelecido neste Estatuto, compete ao Diretor Superintendente - Divisão Holding e ao Diretor Superintendente - Divisão Atacadão, dentro de suas respectivas 
Divisões: (i) implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia e suas subsidiárias; (iii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual, do plano 
de expansão e de investimento e do plano estratégico da Companhia; (iv) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, logística, administrativa, planejamento e recursos humanos, bem como todos os negócios e 
operações da Companhia; (v) dirigir e orientar a realização de análises de mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas operacionais; e (vi) coordenar as atividades dos demais 
Diretores e empregados de suas respectivas Divisões. § Único - Compete privativamente ao Diretor Superintendente - Divisão Holding: (i) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucio-
nal; e (ii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria. Artigo 14 - Compete ao Diretor Financeiro - Divisão Atacadão e ao Diretor Financeiro - Divisão Holding, dentro de suas respectivas Divisões: (i) coordenar, administrar e supervisio-
nar as áreas financeira, tributária, controle de gestão e contábil da Companhia, sendo responsáveis por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual naquilo que se refere às suas respectivas Divisões; (ii) gerenciar as atividades de 
tesouraria da Companhia, incluindo a captação e gestão de recursos; e (iii) todas as demais questões administrativas que não sejam expressamente atribuídas aos demais Diretores. Artigo 15 - Os Diretores terão as suas áreas de atuação 
segregadas por divisões negociais, as quais serão identificadas no ato de sua nomeação. Adicionalmente ao disposto no presente Estatuto, a Companhia terá um regimento interno que determinará de forma pormenorizada as competên-
cias específicas de cada Divisão e dos Diretores que as integram. Os acionistas e a Diretoria farão com que os Diretores nomeados pautem as suas ações de forma a observar a referida segregação, cujo descumprimento será passível de res-
ponsabilização e punível pela Companhia. Artigo 16 - Não obstante o disposto no Artigo 15 acima, e observada a autoridade do Conselho de Administração e de seus comitês, conforme estabelecido neste Estatuto, e tendo obtido apro-
vação de governança prévia quando necessário (i.e. Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral, conforme o caso) fica desde já estabelecido que os seguintes atos são de competência privativa e exclusiva dos Diretores que inte-
gram a Divisão Holding: (i) sugerir ao Conselho de Administração, e após obtida aprovação pelo Conselho, implementar a política macro de negócios da Companhia e de suas subsidiárias no Brasil; (ii) elaborar, anualmente, para aprecia-
ção do Conselho de Administração, as Contas da Diretoria; (iii) implementar qualquer decisão tomada pelo Conselho de Administração com relação às subsidiárias da Companhia; (iv) representar a Companhia na qualidade de acionista, 
sócia ou quotista em deliberações societárias de suas subsidiárias; e (v) sugerir ao Conselho de Administração e implementar políticas gerais a serem observadas pela Companhia e todas as suas subsidiárias no país. § Primeiro - Caberá 
aos Diretores da Divisão Atacadão a prática de todos e quaisquer atos não englobados na competência específica da Divisão Holding. § Segundo - Os Diretores da Companhia somente poderão praticar os atos relativos aos negócios de 
sua respectiva Divisão e, observado o disposto em lei, não serão responsáveis por quaisquer atos praticados pelos Diretores da outra Divisão. Artigo 17 - Observadas a segregação de poderes prevista neste Estatuto, a Companhia será re-
presentada legalmente e estará obrigada, (i) pela assinatura isolada do Diretor Superintendente da respectiva Divisão, (ii) pela assinatura conjunta de dois Diretores de uma mesma Divisão, (iii) pela assinatura de um Diretor em conjun-
to com um procurador, ou, ainda, (iv) por dois procuradores assinando em conjunto, respeitado o disposto nos parágrafo único deste Artigo. § Único - Observadas as restrições constantes deste Estatuto, um único Diretor agindo isola-
damente ou um procurador com poderes bastante poderá vincular a Companhia na emissão e endosso de duplicatas, cheques, letras de câmbio e notas promissórias bem como na cobrança, caução ou desconto com depósito de recursos 
nas contas bancárias da Companhia, ou ainda para emissão de recibos configurando pagamentos efetuados à Companhia através de cheques nominativos, assinaturas de contratos de abertura de crédito. A representação da Companhia 
perante quaisquer órgãos, departamentos e repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias e realização de aplicações financeiras em nome da Companhia, de prazo não superior a um ano e com instituições financeiras, 
também incumbirá a um único Diretor agindo isoladamente ou a um procurador investido com poderes suficientes. Artigo 18 - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão assinados (i) isoladamente pelo Diretor 
Superintendente da respectiva Divisão ou (ii) por quaisquer dois outros Diretores da mesma Divisão, agindo conjuntamente, e, em todos casos, conterão poderes específicos que observarão as restrições constantes deste Estatuto e terão 
prazo de validade limitado. Somente poderão ser delegados poderes relativos à respectiva Divisão a que pertencerem os Diretores signatários do respectivo instrumento de mandato. O Conselho de Administração terá o direito de autori-
zar a outorga de procurações por qualquer diretor individualmente, estabelecendo o prazo de duração e os poderes a serem outorgados, com a devida observância dos assuntos sujeitos à Assembleia Geral, nos termos da lei aplicável. 
§ Único - As procurações contendo poderes ad judicia conferidas a advogados para defesa dos direitos e interesses da Companhia em processos administrativos ou judiciais poderão ser por prazo indeterminado. Assembleia Geral - 
Artigo 19 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano, no curso dos 4 meses imediatamente subsequentes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas em lei. Artigo 20 - A 
Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que os interesses societários, este Estatuto Social ou a legislação aplicável exigirem. Artigo 21 - A convocação das Assembleias Gerais se dará pelo Presidente do Conselho de 
Administração e, na sua ausência ou impedimento temporário, por quaisquer outros dois Conselheiros agindo conjuntamente, ou ainda nas formas previstas em lei. As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer pessoa presente e 
selecionada pela maioria dos acionistas presentes ou representados na Assembleia Geral em questão. § Primeiro - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto 
Social ou em Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, serão tomadas pela maioria dos votos válidos dentre as acionistas presentes, não sendo consideradas eventuais abstenções. O presidente de todas as 
Assembleias Gerais não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das 
Sociedades por Ações. § Segundo - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações. O edital de 
convocação de todas Assembleias Gerais deverá incluir a pauta dos assuntos a serem discutidos na respectiva Assembleia Geral, bem como uma cópia de todos os documentos relacionados à pauta de tal Assembleia Geral. § Terceiro - As 
atas de Assembleia poderão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 22 - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas 
em lei e observado o disposto no artigo 23 abaixo: (i) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (ii) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, as-
sim como a dos membros do Conselho Fiscal; (iii) reformar o Estatuto Social, incluindo qualquer deliberação de aumento ou redução de capital; (iv) deliberar, de acordo com proposta apresentada pelo Conselho de Administração, sobre a 
destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; (v) deliberar sobre a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários, resgate, amortização, recompra ou qualquer outro tipo de negociação com ações ou outros valores 
mobiliários de emissão da Companhia ou a criação de ações preferenciais ou classes adicionais de ações ordinárias; (vi) aprovar a transformação da Companhia; (vii) deliberar sobre a dissolução da Companhia, cisão da Companhia, incor-
poração de ações ou incorporação de qualquer sociedade pela Companhia ou desta por qualquer sociedade; e (viii) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. Artigo 23 - A 
Companhia e sua administração observarão as disposições de qualquer acordo de acionistas que esteja devidamente arquivado em sua sede social, conforme previsto no artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas. Exercício Social e 
Demonstrações Financeiras - Artigo 24 - O exercício social terminará em 31/12 de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão elaborados o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as demais demonstrações 
contábeis exigidas em lei, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil, que deverão ser anualmente auditados por auditores independentes inscritos perante a CVM - 
Comissão de Valores Mobiliários. § Primeiro - O lucro líquido, como definido no Artigo 191 da Lei das Sociedades por Ações, apurado em cada balanço semestral ou anual terá destinação determinada pela assembleia geral, observados o 
dividendo obrigatório de 0,1% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. § Segundo - Nenhum acionista terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja aprovado expressamente pela as-
sembleia geral. § Terceiro - Poderá o Conselho de Administração propor, e poderá a Assembleia Geral decidir sobre a constituição das reservas previstas nos artigos 194 a 197 da Lei das Sociedades por Ações, bem como orçamentos de ca-
pital com base nos quais lucros poderão ser retidos e reinvestidos pela Companhia. § Quarto - A Companhia terá uma reserva para investimentos (“Reserva de Investimentos”), limitada ao montante equivalente a 50% (cinquenta por 
cento) do capital social total e à qual até 50%do lucro líquido anual poderá ser destinado, a qual terá finalidade de custear investimentos de crescimento e expansão a serem realizadas pela Companhia. § Quinto - A Companhia terá uma 
reserva para capital de giro (“Reserva de Capital de Giro”), limitada ao montante equivalente a 50% do capital social total e à qual até 50% do lucro líquido anual poderá ser destinado, a qual terá finalidade de financiar o capital de giro 
da Companhia. § Sexto - Os prejuízos serão transportados para o exercício seguinte, de acordo com a legislação vigente. Artigo 25 - O Conselho de Administração está autorizado a levantar balancete intermediário da Companhia e a pro-
por à assembleia geral a distribuição intermediária de dividendos. Dissolução, Liquidação e Transformação - Artigo 26 - A Companhia será dissolvida, liquidada ou transformada nos casos previstos em lei, ou por resolução tomada pe-
los acionistas em Assembleia Geral. § Único - O modo de liquidação será determinado pelos acionistas em Assembleia Geral, na qual um Conselho Fiscal será eleito para funcionar durante o período de liquidação e serão nomeados o(s) 
liquidante(s), fixada a sua remuneração, e estabelecidas as diretrizes de seu trabalho. Alterações - Artigo 27 - O presente Estatuto poderá ser modificado mediante resolução dos acionistas de acordo com o disposto no artigo 135 da Lei 
das Sociedades por Ações. Lei Aplicável e Resolução de Disputas - Artigo 28 - O presente Estatuto deverá ser regido e interpretado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Artigo 29 - Todas as disputas relacionadas ou decor-
rentes deste Estatuto Social deverão ser submetidas à arbitragem, nos termos do Regulamento de Arbitragem da Câmara Internacional de Arbitragem (International Chamber of Commerce - ICC), por três árbitros nomeados em conformi-
dade com tal Regulamento (“Tribunal Arbitral”). A arbitragem realizar-se-á na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, local onde a sentença arbitral será proferida. A arbitragem será conduzida em inglês. § Primeiro - Sem pre-
juízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer acionista poderá buscar perante tribunais competentes de qualquer país (i) antecipação de tutela ou medida cautelar, e (ii) execução das decisões arbitrais proferidas de acordo com 
esta cláusula arbitral. O ajuizamento de eventuais medidas nos termos previstos neste artigo não implicará em renúncia à cláusula arbitral aqui estabelecida ou à jurisdição do Tribunal Arbitral. § Segundo - A existência e o teor do pro-
cesso arbitral e de quaisquer decisões ou sentença serão mantidos em sigilo pelas partes e pelos membros do Tribunal Arbitral, exceto (i) na medida em que a divulgação possa ser exigida de uma parte para cumprir uma obrigação legal, 
para proteger ou exercer um direito, ou para fazer cumprir ou impugnar de boa fé uma sentença em processo judicial perante um tribunal ou outra autoridade judicial, (ii) se com o consentimento de todas as partes, (iii) quando necessá-
rio para o preparo ou apresentação de demanda ou de defesa na arbitragem, (iv) se tais informações já forem de domínio público exceto se por violação desta cláusula, ou (v) por ordem do Tribunal Arbitral a pedido de uma das partes. 
§ Terceiro - A Companhia será vinculada pela presente cláusula arbitral para todos os fins legais”. São Paulo, 16/09/2016. Mesa: Presidente - Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Secretário - Rafael Lopes Segatelli.

H. HEMO - HEMOTERAPIA BRASIL S.A.
Em Constituição

Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição
Data, Hora e Local: 27.09.16, às 10:hs, a Avenida Pacaembu, n° 1.261,  São Paulo - SP. Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença dos acionistas representantes da
totalidade do capital social, nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: André Malzoni Langhi, Presidente;
e Ricardo Haddad, Secretário. Ordem do dia: (i) a constituição de uma sociedade por ações; (ii) a discussão e aprovação do Estatuto Social; (iii) a subscrição e integralização de ações da Cia;
e (iv) a eleição, fi xação do mandato e remuneração dos membros da Diretoria. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas fundadores da Cia decidiram,
por unanimidade e sem ressalvas: (i) aprovar a constituição da sociedade por ações sob a denominação de H. Hemo - Hemoterapia Brasil S.A.; (ii) aprovar o Estatuto Social; (iii) aprovar a
subscrição, pelos acionistas de 1.000 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, fi cando o capital social no valor total de R$ 1.000,00, sendo que, deste valor, serão integralizados
R$ 100,00 (cem) reais, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente ata na forma de Anexo II; e (iv) eleger para compor a Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, os seguintes
Diretores sem designação específi ca: a) Carlos Henrique Maciel, brasileiro, casado, psicólogo, portador da cédula do RG n° M-1.286.506 SSP/MG, e do CPF/MF n° 441.972.686-53,
residente e domiciliado a Rua Conceição do Mato Dentro, n° 250, apartamento 602A, Belo Horizonte - MG; (b) Ricardo Haddad, brasileiro, casado, farmacêutico, portador do RG n. 18.712.987 
SSP/SP, e do CPF/MF n° 138.536.718-02, residente e domiciliado a Estrada Limeirinha, n° 800, casa 302, Ribeirão Preto - SP; (c) André Malzoni Langhi, brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula do RG n° 44.084.465-4 SSP/SP, e do CPF/MF n° 338.812.628-30, residente e domiciliado a Rua Sergipe, n° 634, apartamento 14, São Paulo - SP; e (d) Cristina Pontes
Langhi, brasileira, solteira, biomédica, portadora do RG n° 8.914.402-8 SSP/SP, e do CPF/MF n° 043.747.678-27, residente e domiciliado a Rua Domingos Fernandes, n° 251, apartamento 31,
São Paulo - SP. Declaração de Desimpedimento. Os membros da Diretoria eleitos fi rmarão os respectivos Termos de Posse lavrados em livro próprio e declararão, sob as penas da lei, não
estarem impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis. Os membros da Diretoria eleitos neste ato não farão jus à remuneração até posterior deliberação da
assembleia geral de acionistas. 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 presentes. “Estatuto Social da H. Hemo - Hemoterapia Brasil S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1. A H.
Hemo - Hemoterapia Brasil S.A. (“Cia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei n° 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas 
disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2. A Cia tem sua sede, foro e domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pacaembu, n° 1.261, Bairro Pacaembu, CEP 
01234-001, e poderá instalar, alterar e encerrar fi liais, depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação da Diretoria. Artigo 3. A Cia tem por objeto social a
participação no capital de outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no exterior e a gestão de participações societárias. Artigo 4. A Cia
tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações - Artigo 5. O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$ 1.000,00 (um mil
reais), dividido em 1.000 (um mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6. As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Cia, e cada ação
ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 7. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro)
primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo 1°. A Assembleia Geral será convocada e instalada em
observância às disposições legais aplicáveis, e será presidida por qualquer acionista ou qualquer dos Diretores, conforme decidido pela maioria dos acionistas presentes à Assembleia, sendo que
caberá ao Presidente da Assembleia Geral convidar, dentre os presentes,o secretário dos trabalhos. Parágrafo 2°. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei,
serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Cia presentes à Assembleia Geral. Artigo 8. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas pela
Lei das S.A., deliberar acerca das seguintes matérias: (i) reformar o Estatuto Social da Cia; (ii) eleger e destituir os administradores da Cia; (iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores,
e deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras por eles apresentadas; (iv) autorizar a emissão de debêntures; (v) suspender o exercício dos direitos dos acionistas; (vi) deliberar sobre a avaliação
de bens com que os acionistas concorrerem para a formação do capital social; (vii) deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Cia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir
liquidantes e julgar-lhes as contas; e (víii) autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial. Capítulo IV - Da Administração - Seção I - Da
Diretoria - Artigo 9. A Cia é administrada por uma Diretoria, composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 04 (quatro) Diretores, sendo que todos atuam como Diretores sem designação
específi ca, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1°. A Diretoria é o órgão executivo e de representação da Cia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta,
tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral.
Parágrafo 2°. Os Diretores são investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, lavrado no livro correspondente, e permanecem no exercício de suas funções até a eleição e
posse de seus substitutos. Parágrafo 3°. No caso de ausência ou incapacidade temporária de qualquer Diretor, este deverá ser substituído interinamente por substituto designado pela Diretoria.
No caso de vaga em decorrência de renúncia, falecimento ou incapacidade permanente de qualquer membro, ou de sua recusa em cumprir suas respectivas obrigações, o Diretor deverá ser
substituído por substituto designado pela Diretoria, até o preenchimento do cargo pela primeira Assembleia Geral que vier a ser realizada, devendo o Diretor substituto completar o mandato do
Diretor substituído. Artigo 10. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer um dos Diretores. Parágrafo 1°. As reuniões da Diretoria
são instaladas com a presença da maioria de seus membros, devendo ser escolhido por esses em comum acordo um Presidente e um Secretário da reunião, não havendo necessidade de que o
Secretário seja membro da Diretoria. Parágrafo 2°. Os membros da Diretoria que participarem das reuniões por meio de conferência telefônica ou outro sistema de telecomunicação, serão
considerados presentes à reunião. Será ainda considerada regular a reunião da qual todos os Diretores tenham participado por meio de conferência telefônica ou outro sistema de comunicação,
desde que as deliberações tomadas sejam objeto de ata assinada por todos os presentes posteriormente, ou que o respectivo voto seja enviado à Cia na forma do parágrafo terceiro abaixo.
Parágrafo 3°. Os membros da Diretoria poderão votar por e-mail, fax, carta ou telegrama, enviados à Cia, e caberá, neste caso, ao Secretário da reunião fazer com que o voto seja um anexo à ata
correspondente. Parágrafo 4°. Nas reuniões, a Diretoria delibera por maioria de votos, cabendo a cada Diretor um voto. Artigo 11. A Cia será representada da seguinte forma: (i) por quaisquer
02 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por qualquer Diretor ou procurador, para a prática de atos que envolvam exclusivamente a representação da Cia em processos judiciais e/ou administrativos,
inclusive para a outorga de procurações para fi ns de representação da Cia em citados processos; (iii) por qualquer Diretor, em conjunto com um procurador com poderes específi cos, nos termos
do Parágrafo 1° abaixo; ou (iv) por 01 (um) ou mais procuradores com poderes específi cos, nos termos do Parágrafo 1° abaixo. Parágrafo 1°. A Cia poderá ser representada apenas pela
assinatura de 01 (um) Diretor nas seguintes hipóteses: a) realização de atos que impliquem pagamento de tributos (taxas, impostos, contribuições, etc.); b) abertura e movimentação de contas
bancárias em nome da Cia até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas em um período de 1 (um) mês; c) transferências de
recursos entre contas bancárias de titularidade da própria Cia; d) celebração de contratos de câmbio cujos recursos sejam creditados diretamente em conta corrente de titularidade da Cia; e)
representação perante órgãos públicos federais, estaduais, municipais e distritais, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista, incluindo mas não se limitando à Junta
Comercial e Receita Federal; f) atos que impliquem em obrigações e/ou pagamentos de montantes que não ultrapassem o valor de R$ 10.000 (dez mil reais) em uma única operação ou em um
conjunto de operações relacionadas em um período de 1 (um) mês. Parágrafo 2°. As procurações serão sempre outorgadas em nome da Cia por 2 (dois) Diretores em conjunto, e terão prazo de
validade limitado ao máximo de 01 (um) ano, exceto pelas procurações ad judicia, que podem ter prazo de duração superior a 01 (um) ano ou mesmo indeterminado. Parágrafo 3°. A Assembleia
Geral poderá autorizar expressamente a prática de outros atos que vinculem a Cia por apenas um dos membros da Diretoria ou um procurador, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de
competência, restringir, em determinados casos, a representação da Cia a apenas um Diretor ou um procurador. Artigo 12. A remuneração dos Diretores será determinada pela Assembleia Geral,
que pode fi xá-la em montante anual ou mensal e global ou individual, obedecido o disposto no caput do artigo 152 da Lei das S.A., cabendo à Diretoria, em Reunião de Diretoria, promover a
distribuição e individualização da remuneração, se fi xada por montante global. Seção II - Do Conselho Fiscal - Artigo 13. O Conselho Fiscal da Cia, com as atribuições estabelecidas na Lei
das S.A., será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes. Parágrafo 1°. O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante
convocação dos acionistas, de acordo com as disposições legais, sendo seu Presidente eleito pela Assembleia Geral. Parágrafo 2°. Em caso de impedimento ou vacância permanente no cargo
de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia Geral da Cia para eleger um novo
membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente, para preencher o cargo e completar o mandato· do membro impedido ou vacante. Capítulo V - Do Exercício Social E Demonstrações
Financeiras - Artigo 14. O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previstas na
legislação aplicável. Parágrafo 1°. Ao fi m de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações fi nanceiras, sem
prejuízo de outras demonstrações exigidas por Lei: (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração das mutações do patrimônio líquido; (iii) demonstração do resultado do exercício; e (iv) demonstração
dos fl uxos de caixa. Parágrafo 2°. Fará parte das demonstrações fi nanceiras do exercício a proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, em observância do disposto neste
Estatuto Social e na legislação aplicável. Parágrafo 3°.A Diretoria poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos intercalares ou constituir reservas com
base nos mesmos, observadas as disposições e limitações legais aplicáveis. Artigo 15. O lucro líquido do exercício terá o destino que a Assembleia Geral lhe der, conforme recomendação da
diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 16. Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício,
a título de dividendo obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido auferido no período em questão, ajustado nos termos da Lei das S.A. Artigo 17. A Diretoria poderá deliberar o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social em que tais juros foram
pagos ou creditados, sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Capítulo VI - Da Prática de Atos Ultra Vires -
Artigo 18. É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer acionista, administrador, procurador ou funcionário da Cia que a envolva em obrigações relativas a
negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo VIl - Da Liquidação
- Artigo 19. A Cia será dissolvida nos casos previstos em lei, e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido pela Assembleia Geral e nos termos dos artigos 208 e seguintes da
Lei das S.A. Capítulo VIII - Do Foro - Artigo 20. Quaisquer controvérsias ou disputas oriundas do presente Estatuto Social serão submetidas ao foro da Comarca de São Paulo, com a exclusão
de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 21. Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia
Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.” São Paulo, 27/09/16. A Ata em inteiro teor foi registrada sob NIRE 3530049673-6 em 21.10.2016

NOVA TREF. TREFILADOS DE PRECISÃO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação de Licença de Operação N°26005152, válida até 29/09/2020, para trefilação
de metais não ferrosos, sito à Travessa Benedito Sebastião Sobrinho, 90 - CEP 08531-220
- Vila Tanquinho, Ferraz de Vasconcelos/SP.

Pregão Eletrônico nº 20/CELOG/2016
Nº Processo: 67101002379201609. OBJETO: O objeto desta licitação é o 
Registro de Preços para Aquisição de Material de Defesa. Total de Itens 
Licitados: 10. Edital: 09/11/2016 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. 
ENDEREÇO: Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega 
das Propostas a partir de: 09/11/2016 ou pelo site www.comprasnet.gov.br 
Abertura das Propostas: 22/11/2016 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar ANDRÉ LUIZ FONSECA E SILVA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 03.147.393/0001-59 - NIRE nº 35.300.329.635

Edital de Convocação Para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Estre Ambiental S.A.a se reunirem em AGE a ser realizada no dia 18/11/16, às 10 hs, no endereço 
da sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, em SP/SP, a fim de deliberarem, na forma da 
lei, sobre a seguinte ordem do dia: (i) a ratificação da contratação, pela Attend Ambiental S.A. (“Attend”), subsidiária da Companhia, 
de contrato de empréstimo no valor total de USD 9.000.000,00, no qual a Companhia e a CTR Itaboraí – Centro de Tratamento de 
Resíduos de Itaboraí Ltda. (“CTR”) figuram na qualidade de garantidoras (“Bridge Loan” e “Operação”, respectivamente); (ii) a ratificação 
da outorga, pela Companhia e pela CTR, de garantia corporativa e aval em favor da Attend, por meio da assinatura do Bridge Loan; 
(iii) outorga de alienação fiduciária de ações representativas do capital social da Attend de titularidade da Companhia como garantia 
do pagamento integral e o cumprimento de todas as obrigações oriundas do Bridge Loan e dos demais documentos correlatos; (iv) a 
autorização para a Companhia e a CTR firmarem o Bridge Loan e todos e quaisquer outros atos, contratos, instrumentos, aditivos e/ou 
documentos relacionados à Operação e que possam ser necessários para formalizar e concluir corretamente as garantias prestadas 
no âmbito da Operação. São Paulo, 9/11/16. Wilson Quintella Filho - Presidente do Conselho de Administração. (09, 10 e 11/11/2016)

Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Instrumento Particular de 4º Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, A Ser Convolada em 
Espécie Com Garantia Real e Com Garantia Fidejussória Adicional, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.

Entre Estre Ambiental S.A. - como Emissora, Wilson Quintella Filho - como Fiador, com anuência de sua cônjuge identificada neste Instrumento, Estre Coleta Holding S.A. - como 
Garantidora Anuente, e e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - como Agente Fiduciário - Datado de 23 de Março de 2016 Instrumento Particular de 4º 
Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, A Ser Convolada em Espécie Com Garantia Real e Com 
Garantia Fidejussória Adicional, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A. Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo 
qualificadas: Estre Ambiental S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar,em SP/SP, CNPJ/MF nº 
03.147.393/0001-59, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora”); Wilson Quintella Filho, CPF/MF nº 006.561.978-11, RG nº 6.894.149 SSP/SP (“Fiador”); Tatiana 
Stefani Quintella, CPF/MF nº 150.369.278-77, RG nº 22.372.891-3 SSP/SP (“Cônjuge Anuente”); Estre Coleta Holding S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, em SP/SP, CNPJ/MF nº 13.235.893/0001-04, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Estre Coleta” ou “Garan-
tidora Anuente”); e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira credenciada pelo Banco Central do Brasil, com sede na Avenida das Américas, 
nº 500, Bloco 13, Grupo 205, em RJ/RJ, CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu estatuto social, nomeada para representar, perante a Emissora, a 
comunhão dos interesses dos debenturistas da referida emissão, nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) (“Agente Fiduciário”, e em conjunto 
com a Emissora, o Fiador, a Cônjuge Anuente e a Garantidora Anuente, “Partes”). Considerandos - Considerando Que, em 04/07/11 a Emissora, o Fiador, a Cônjuge Anuente, a P.N.A.S.P.E. 
Empreendimentos e Participações S.A. (antiga denominação da Estre Coleta) e o Agente Fiduciário celebraram o Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A., conforme aditado em 25/07/11, em 17/11/11 e em 05/03/15 (“Escritura”); Considerando Que, as Cláusulas 1.3 e 4.1.11 da Escritura preveem 
a celebração de um aditamento à Escritura para formalizar a convolação da espécie das Debêntures de subordinada para com garantia real, não sendo necessária a realização de assem-
bleia geral de acionistas da Emissora ou Assembleia Geral de Debenturistas para este fim; e Considerando Que, foram realizadas Assembleias Gerais de Debenturistas em 06/09/12, em 
13/11/12, em 06/09/13, em 07/03/14, em 15/04/14, em 08/09/14, em 08/09/15, em 29/09/15, em 29/10/15 e em 09/11/15 (“AGDs”), as quais deliberaram sobre determinadas modificações 
à Escritura. Isto Posto, têm as Partes entre si, certo e ajustado, celebrar o presente “Instrumento Particular de Quarto Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Colocação, da Estre Ambiental S.A.” (“Quarto Aditamento”), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições. 1. Definições - 1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais 
maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos neste instrumento são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais termos na Escritura. Todos os termos 
no singular definidos neste instrumento deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural e vice-versa. As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” e “conforme 
previsto neste instrumento” e palavras da mesma importância quando empregadas neste Quarto Aditamento, a não ser que de outra forma exigido pelo contexto, referem-se a este instrumento 
como um todo e não a uma disposição específica deste, e referências à cláusula, subcláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este instrumento a não ser que de outra forma especi-
ficado. Todos os termos definidos neste Quarto Aditamento terão as definições a eles atribuídas neste instrumento quando utilizados em qualquer certificado ou documento celebrado ou 
formalizado de acordo com os termos aqui previstos. 1.2. Salvo qualquer outra disposição em contrário prevista neste instrumento, todos os termos e condições da Escritura aplicam-se total 
e automaticamente a este aditamento, mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma parte integral deste, como se estivessem transcritos neste instrumento. 2. Autorização - 2.1. 
O presente Quarto Aditamento é celebrado com base nas Cláusulas 1.3 e 4.1.11 da Escritura e nas deliberações das AGDs. 3. Arquivamento - 3.1. Este Quarto Aditamento será arquivado 
na JUCESP e registrado no Cartório de Títulos e Documentos competente, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ações, e no artigo 129 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, conforme alterada (“Lei dos Registros Públicos”). 4. Retificações - 4.1. As Partes resolvem excluir as Cláusulas 1.3, 2.1.3, 2.1.3.1, 4.1.11.1, 4.1.11.2, 
4.1.11.3.3, 4.1.11.3.3.1, 4.1.11.3.5, 6.1(ii)(b) e 6.1(ii)(c) da Escritura, com a consequente renumeração das cláusulas, conforme necessário. 4.2. Por meio do presente Quarto Aditamento, 
as Partes concordam em substituir a nomenclatura “da espécie subordinada, a ser convolada em espécie com garantia real, e com garantia fidejussória adicional” por “da espécie com 
garantia real e com garantia fidejussória adicional”, passando a Cláusula 3.2.1 viger com a seguinte redação: “3.2.1. A Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, para distribuição pública com esforços restritos de colocação da Emissora.” 4.3. As Partes 
resolvem alterar a Cláusula 4.1.9.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.1.9.1. As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das 
Sociedades por Ações, e contarão com garantia fidejussória do Fiador.” 4.4. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.1.10.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.1.10.1. 
As Debêntures contam com garantias reais e com garantia fidejussória adicional (“Garantias”). A cessão fiduciária de direitos creditórios e de conta bancária, foi aprovada e realizada com 
base nas RCAs e nas AGEs de que trata a Cláusula 1.1 acima. A alienação fiduciária de ações ordinárias representativas de 37,653% (trinta e sete inteiros e seiscentos e cinquenta e três 
milésimos por cento) do capital social da Logística Ambiental de São Paulo S.A., sociedade por ações com sede na Avenida Marechal Mario Guedes, nº 221, Jaguaré, no município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.032.886/0001-02 (“Ações Loga” e “Loga”, respectivamente), nos termos da Cláusula 4.1.11.2.2 abaixo, foi aprovada e realizada 
com base na Assembleia Geral Extraordinária da Estre Coleta Holding S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 
I, 3º andar, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.235.893/0001-04 (“Estre Coleta”) realizada em 04 de julho de 2011 (“AGE da Garantidora”), 
nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto social da Estre Coleta. As alienações fiduciárias: (i) de ações ordinárias representativas de 100,0% do capital social da Estre 
Coleta (“Ações SPE Loga”) nos termos da Cláusula 4.1.11.2.4 abaixo foram aprovadas e realizadas com base na RCAs e na AGEs de que trata a Cláusula 1.1 acima; (ii) dos Imóveis, 
descritas na Cláusula 4.1.11.3.7 abaixo foram aprovadas com base nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de setembro de 2015, da Assembleia Geral 
Extraordinária da Cavo Serviços e Saneamento S.A. (“Cavo”) realizada em 06 de outubro de 2015 e da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 06/10/15. A 
Cessão Fiduciária da Diferença entre o Valor da Alienação dos Imóveis, conforme descrita na Cláusula 4.1.11.3.8 abaixo, foi aprovada com base nas deliberações da Assembleia Geral de 
Debenturistas realizada em 29/09/15, da Assembleia Geral Extraordinária da Cavo realizada em 06/10/15 e da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 06/10/15; 
e a Cessão Fiduciária Sobre os Direitos Aquisitivos Decorrentes da Escritura Pública de Venda e Compra, conforme descrita na Cláusula 4.1.11.3.9 abaixo, foi aprovada com base nas 
deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29 de setembro de 2015 e da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 06 de outubro de 2015.” 
4.5. As Partes resolvem incluir a Cláusula 4.1.10.2.5 à Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.1.10.2.5. Alienação Fiduciária dos Imóveis. Por meio dos Instrumentos Parti-
culares de Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia e Outras Avenças (“Contratos de Alienação Fiduciária dos Imóveis”) celebrados: (i) entre a Emissora e o Agente 
Fiduciário em 29/09/15, referente aos imóveis matriculados sob os nº 216, 217, 3.368, 20.647 junto ao 4º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP; (ii) entre a Emissora, a Cavo e 
o Agente Fiduciário em 29/09/15, referente aos imóveis matriculados sob os nº 24.407, 33.099 e 7.971 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná; 
e (iii) entre a Emissora e o Agente Fiduciário em 29/09/15, referente ao imóvel hoje matriculado sob o nº 15.276 junto ao 4º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, Estado do São 
Paulo, foram alienados fiduciariamente em garantia das obrigações decorrentes desta Escritura, os imóveis acima mencionados (“Alienação Fiduciária dos Imóveis”), estando os efeitos do 
contrato mencionado no item “i” acima sujeitos à liberação do gravame existente em garantia da Execução Fiscal nº 0053469-63.2013.4.03.6182 e estando o contrato mencionado no item 
“iii” sob condição suspensiva, permanecendo com seus efeitos suspensos até a data da: (a) formalização da transferência da propriedade do imóvel à Emissora no 4º Cartório de Registro 
de Imóveis de Campinas, Estado do São Paulo, nos termos da Escritura de Venda e Compra celebrada em 18/08/1999, conforme abaixo definida; e (b) a extinção do usufruto vitalício sobre 
o imóvel em favor de José Raffi Sobrinho, devidamente formalizado junto ao 4º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP (as “Condições Suspensivas do Imóvel nº 15.276”).” 4.6. As 
Partes resolvem incluir a Cláusula 4.1.10.2.6 à Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.1.10.2.6. Por meio de Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia nº 
ICF326/15, celebrado entre a Emissora, a Cavo e o Agente Fiduciário em 29 de setembro de 2015, para garantir as obrigações decorrentes desta Escritura, a Emissora e a Cavo cederam 
fiduciariamente em garantia aos titulares das Debêntures, representados pelo Agente Fiduciário, a titularidade de todos e quaisquer créditos a que tenham direito após a excussão da 
garantia constituída por meio dos Contratos de Alienação Fiduciária dos Imóveis de que são titulares e de que venham a ser titulares durante a vigência das Debêntures e dos respectivos 
Contratos de Alienação Fiduciária dos Imóveis.” 4.7. As Partes resolvem incluir a Cláusula 4.1.10.2.7 à Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.1.10.2.7. Cessão Fiduciária 
Sobre os Direitos Aquisitivos Decorrentes da Escritura Pública de Venda e Compra. Por meio do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrado entre 
a Emissora e o Agente Fiduciário em 06 de outubro de 2015, para garantir as obrigações decorrentes desta Escritura, a Emissora cedeu fiduciariamente em garantia aos titulares das 
Debêntures, representados pelo Agente Fiduciário, a titularidade de todos e quaisquer direitos de que é titular e de que venha a ser titular durante a vigência das Debêntures, decorrentes 
da escritura de compra e venda lavrada em 18/08/1999, pela qual a Emissora adquiriu o imóvel hoje matriculado sob o nº 15.276 junto ao 4º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/
SP, o qual está devidamente descrito na referida matrícula (“Escritura de Compra e Venda”) e todos os direitos creditórios decorrentes da alienação do referido imóvel ou da cessão para 
terceiros da Escritura de Compra e Venda (“Cessão Fiduciária Sobre os Direitos Aquisitivos Decorrentes da Escritura Pública de Venda e Compra”).” 4.8. As Partes resolvem alterar a 
Cláusula 4.5.1.2 à Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.5.1.2. A partir do dia 27/12/12, as debêntures farão jus ao pagamento de Juros Remuneratórios correspondentes 
a 100% da variação acumulada das Taxas DI, capitalizada de spread (sobretaxa) de 2,9500% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis 
por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de cada Debêntures, conforme o caso, desde a Data de Emissão ou da data do último 
pagamento dos Juros Remuneratórios, o que ocorrer por último, e pagos ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido abaixo) de acordo com a fórmula descrita na Cláusula 
4.5.1.5 abaixo.” 4.9. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.5.1.4 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.5.1.4. Os Juros Remuneratórios serão pagos a partir de 09 de 
março de 2012 inclusive, sendo o primeiro pagamento em 09/03/12 e o último na Data de Vencimento, conforme a tabela abaixo: Datas de Pagamento: 09/03/12; 27/12/12; 09/03/13; 09/09/13; 
09/03/14; 31/10/14; 09/03/15; 02/05/16; 09/09/16; 09/03/17. 4.10. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.7.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.7.1. O Valor Nominal 
Unitário das Debêntures será amortizado nos percentuais e datas abaixo indicados, em parcelas iguais (conforme datas descritas na tabela abaixo), salvo as possibilidades de amortização 
parcial extraordinária facultativa, de aquisição antecipada facultativa e de resgate antecipado facultativo, conforme estabelecidas nas Cláusulas 4.8, 5.1 e 5.2 abaixo, respectivamente. 
Parcela - Data de Pagamento - Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário de Emissão - Valor amortizado por Debênture - Unitário (em R$): 1 - 02/05/16 - 50% - 125.000,00; 
2 - 09/09/16 - 25% - 62.500,00; 3 - 09/03/17 - 25% - 62.500,00. 4.11. As Partes resolvem incluir a Cláusula 5.2.1.2 à Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “5.2.1.2. A partir 
do dia 27 de dezembro de 2012 a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, resgatar a totalidade das Debêntures e liquidá-las antecipadamente. Caso aconteça o resgate antecipado, a 
CETIP deverá ser comunicada com, no mínimo, 02 dias úteis de antecedência.” 4.12. As Partes resolvem incluir o item “xxii” na Cláusula 5.3.1 da Escritura, o qual passa a viger com a 
seguinte redação: “(xxii) caso haja oferecimento de quaisquer novas garantias aos debenturistas titulares da Segunda Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Emissora (“Nova 
Garantia Ofertada à Segunda Emissão” e “Segunda Emissão”, respectivamente), não seja oferecida a opção ao Debenturista de escolher, a seu exclusivo critério, (x) compartilhar a Nova 
Garantia Ofertada à Segunda Emissão de forma proporcional ao saldo devedor de cada uma das emissões de debêntures da Emissora; ou (y) exigir a formalização de nova garantia cujo 
valor represente, com relação ao saldo devedor da Emissão, o mesmo percentual que o valor da Nova Garantia Ofertada à Segunda Emissão representa do saldo devedor da Segunda 
Emissão, sendo certo que, caso o órgão societário competente que aprova a constituição da Nova Garantia Ofertada à Segunda Emissão não aprove o seu compartilhamento com a 
Emissão ou a concessão da nova garantia à Emissão, conforme o caso ou, no último caso, a assinatura dos instrumentos que constituem ambas as garantias não seja feita de forma con-
comitante, fica desde já certo e ajustado que a proposta da constituição da Nova Garantia Ofertada à Segunda Emissão deverá ser levada ao órgão societário competente em conjunto com 
a proposta de constituição da nova garantia à Emissão, se for o caso.” 4.13. As Partes resolvem alterar a Cláusula 5.3.1.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “5.3.1.1. 
A ocorrência de quaisquer dos Eventos de Inadimplemento indicados nas alíneas (i) sendo que, neste caso, a obrigação pecuniária descumprida deverá necessariamente se referir ao 
pagamento de amortização e/ou dos Juros Remuneratórios, devendo qualquer outra hipótese de inadimplemento de obrigação pecuniária observar a Cláusula 5.3.1.2 abaixo), (iii), (iv), (x), 
(xi), (xii), (xiii), (xviii), (xix) e (xxii) acima, e que não sejam sanados nos respectivos prazos de cura, quando estabelecidos, acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures, 
independentemente de aviso, interpelação ou notificação, judicial ou extrajudicial. Neste caso, o Agente Fiduciário deverá declarar vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures 
e exigir o pagamento que for devido.” 4.14. As Partes resolvem alterar as Cláusulas 6.1(ii), 6.1(v)(a) e (vi)(c) da Escritura, que passam a viger com as seguintes redações: “6.1. A Emissora, 
até a liquidação de todas as obrigações previstas nesta Escritura, adicionalmente se obriga a: (...) (ii) durante a vigência das Debêntures, a Emissora deverá manter a razão entre limite anual 
de Endividamento Líquido sobre LAJIDA consolidado (“Índice Financeiro”) de: (a) 5,0 vezes da Data de Emissão até 31/12/11; e (b) 3,0 (três) vezes de 01/01/14 até a Data de Vencimento; 
(...) (v) fornecer ao Agente Fiduciário os seguintes documentos e informações: (a) dentro de, no máximo, 04 meses após o término de cada exercício social, cópia de suas demonstrações 
financeiras completas relativas ao respectivo exercício social encerrado, acompanhadas de parecer dos auditores independentes registrados na CVM, sendo certo que tais auditores inde-
pendentes deverão ser uma entre as seguintes empresas: (i) KPMG Auditores Independentes; (ii) PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; (iii) Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes; ou (iv) Ernst & Young Terco Auditores Independentes; (...) (vi) atender integralmente as obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, abaixo transcritas: (...) (c) 
divulgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos auditores independentes, em sua página na rede mundial de computadores, dentro de 04 
(quatro) meses contados do encerramento do exercício social.” 4.15. As Partes resolvem alterar os itens “i” e “v” da Cláusula 9.1 da Escritura, que passam a viger com as seguintes redações: 
“(i) é sociedade por ações devidamente constituída, com existência válida e em situação regular segundo as leis do Brasil, bem como está devidamente autorizada a desempenhar as ativi-
dades descritas em seu objeto social; (...) (v) no seu melhor conhecimento, nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem de, ou qualificação perante qualquer 
autoridade governamental ou órgão regulatório, é exigido para o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações nos termos desta Escritura e das Debêntures, ou para a realização da 
Emissão, exceto a inscrição da Escritura na JUCESP, o registro nos cartórios competentes do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Loga e/ou do Contrato de Alienação Fiduciária de 
Cotas FIP e/ou do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações SPE Loga, e/ou dos Contratos de Alienação Fiduciária dos Imóveis e do registro das Debêntures na CETIP;” 4.16. As Partes 
resolvem alterar os itens “i” e “ii” da Cláusula 10.1 da Escritura, que passam a viger com as seguintes redações: “(i) Para a Emissora: Estre Ambiental S.A. - Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, São Paulo, SP; At.: Srs. Roberto Nakagome e Júlio Volotão (com cópia para as Sras. Carla Bernardes e Diana Weiss), Telefone: (11) 3709-2300; 
e-mail: roberto.nakagome@estre.com.br e julio.volotao@estre.com.br; c/c: carla.bernardes@estre.com.br e diana.weiss@estre.com.br. (ii) Para o Fiador: At.: Sr. Wilson Quintella Filho, 
Rua Jesuíno Arruda, 797 – 3º andar – conjunto 32, Itaim Bibi – São Paulo, SP, Telefone: (11) 4314-4829”. 4.17. A partir desta data a Estre Coleta Holding S.A., devidamente qualificada acima, 
deixa de ser parte integrante da Escritura, sendo que a expressão “Partes” passa a referir-se à Emissora, ao Fiador, ao Cônjuge Anuente e ao Agente Fiduciário, em conjunto, e qualquer 
menção à “Garantidora Anuente” passa a referir-se à Estre Coleta Holding S.A. 4.18. As Partes resolvem alterar a Cláusula 6 da Escritura, para suprimir a menção à “Garantidora Anuente”, 
que passa a viger com a seguinte redação: “6. Das Obrigações Adicionais da Emissora e do Fiador” 5. Ratificações - 5.1. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, 
todas as cláusulas, itens, características e condições constantes da Escritura e não expressamente alteradas por este Quarto Aditamento. 6. Consolidação da Escritura - 6.1. Os termos 
e condições da Escritura seguem consolidados até a presente data na forma do Anexo I ao presente Quarto Aditamento. 7. Das Disposições Finais - 7.1. As Partes declaram e garantem, 
para fins dos artigos 360 a 367 da Lei 10.406/2002, que não possuem o ânimo de novar suas obrigações previstas nas Debêntures. 7.2. Este Quarto Aditamento é firmado em caráter irre-
vogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores. E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente 4º Aditamento, em 05 vias de igual teor e forma, 
na presença de 02 testemunhas. São Paulo, 23/03/16. Jucesp nº ED000750-0/004 em 03/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Aterros e Valorização Holding S.A.
CNPJ/MF nº 18.854.317/0001-50 - NIRE 35.300.456.769 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidnete, Julio 
Cesar de Sã Volotão - Secretário. Deliberações: (i) A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros da 
diretoria da Companhia para o mandato de 1 ano a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, Sergio Messias Pedreiro, RG nº 28.192.163-5 SSP/SP, CPF/MF nº 065.223.478-06; (b) para ocupar o cargo de 
Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; (c) para ocupar o cargo 
de Diretor de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (d) para ocupar 
o cargo de Diretor sem designação específica, Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473, CPF/MF nº 029.429.037-08; e 
(e) para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, André Luís Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 
665.890.024-87. (ii) Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, nos 
termos do Estatuto Social e, presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária: (a) declaram neste ato, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
Cesar de Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 471.322/16-7 em 03/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Tratamento Holding S.A. 
CNPJ/MF nº 19.257.462/0001-17 - NIRE 35.300.459.199

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 10:45 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente, 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: (i) A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros 
da diretoria da Companhia para o mandato de 1 ano a contar da presente dato, a saber: (a) para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, Sergio Messias Pedreiro, RG nº 28.192.163-5 5SP/SP, CPF/MF nº 065.223.478-06; (b) para ocupar o caro de 
Diretor Financeiro Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; (c) para ocupar o cargo 
de Diretor de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (d) para ocupar o 
cargo de Diretor sem designação específica, Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473, CPF/MF nº 029.429.037-08; e (e) 
para ocupar o cargo de Diretor sem designação o específica, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 
665.890.024-87. (ii) Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, nos 
termos do Estatuto Social e, presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária: (a) declaram neste ato, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades; e (b) ficam desde logo Investidos nos 
cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
Cesar de Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 471.413/16-1 em 03/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


