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BANCO BMG S.A.
CNPJ nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 35.3.0046248-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2016
1. Data, Hora e Local das Assembleias: Aos 15.07.2016, às 10 horas, na sede social estabelecida na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo. 2. 
Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convocação publicados no DOESP, em suas edições de 06, 07 e 
08.07.2016 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está 
situada a sede da sociedade, em suas edições de 06, 07 e 08.07.2016, a AGE foi instalada, em 1ª Convocação, com a 
presença de acionistas titulares de 99,13% das ações com direito a voto, representativas do capital social da 
companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio Alaor de Araujo e secretariados pelo Sr. Marco 
Antonio Antunes. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) aumento de capital social da sociedade, mediante subscrição 
privada de novas ações ordinárias, sem valor nominal, nos termos do artigo 166, inciso IV da Lei nº 6.404/76, com a 
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da sociedade; (b) adequação da redação do Artigo 27; (c) outros 
assuntos de interesse da sociedade. 5. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da 
ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: (a) aprovar 
o aumento do capital social da sociedade, dos atuais R$ 2.807.838.383,59 para R$ 2.907.214.815,39, sendo esse 
aumento no valor de R$ 99.376.431,80, representado por 760 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; 
(a.1) aprovar o preço de emissão fi xado para cada nova ação ordinária, no valor de R$ 130.758,46, estabelecido, nos 
termos do artigo 170, § 1º, II da Lei nº 6.404/76, com base no valor do patrimônio líquido da sociedade, conforme 
balanço especialmente levantado em 30.06.2016; (a.2) fazer constar que, os acionistas Flávio Pentagna Guimarães, 
BMG Participações S.A., Ricardo Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes 
Guimarães, Márcio Alaor de Araújo, Comercial Mineira S.A., Coemp - Comércio e Empreendimentos S/A. e Algodões 
Empreendimentos Turísticos Ltda, titulares de 99,01% da totalidade das ações ordinárias representativas do capital 
social da sociedade, subscrevem, neste ato, 99,60% das ações novas ordinárias emitidas, correspondentes a 757 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão total de R$ 98.984.156,42. Os acionistas presentes 
deliberaram que o referido aumento seja totalmente subscrito e integralizado, mediante a utilização de créditos 
oriundos do pagamento de juros sobre capital próprio, com previsão de pagamento nesta data, observando-se todas 
as formalidades legais aplicáveis e que os boletins de subscrição fi carão arquivados na sede da Sociedade. Os 
acionistas CSMG Corretora de Seguros Ltda e Antonio Mourão Guimarães Neto não subscreveram e, consequente não 
participarão do aumento do capital social, visto que seus créditos oriundos do pagamento de juros sobre capital 
próprio não atingiram o valor de uma ação ordinária. (a.3) fazer constar que, nos termos do artigo 171, § 4º da Lei nº 
6.404/76, fi ca assegurado aos demais acionistas, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação de aviso aos 
acionistas neste sentido, o direito de preferência na subscrição das 03 ações ordinárias nominativas remanescentes, 
observada a proporção do número de ações ordinárias de emissão da sociedade de que são titulares, pelo preço de 
emissão total de R$392.275,38 que deverão ser integralizadas à vista em moeda corrente nacional. Decorrido o 
referido prazo de 30 (trinta) dias, as eventuais sobras que resultarem do não exercício do direito de preferência pelos 
demais acionistas da sociedade, serão subscritas em condomínio pelos acionistas presentes na AGE na proporção de 
suas participações; (a.4) em razão do aumento ora aprovado, os acionistas aprovam alterar o “caput” do artigo 5º, do 
Estatuto Social que passará, após decorrido o prazo para o exercício do direito de preferência, nos termos do item “d” 
supra, a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 2.907.214.815,39, representado 
por 24.777 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”; (b) adequação da redação do caput do Artigo 27 para 
correção da forma gramatical, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 27 - A Sociedade terá uma 
Ouvidoria, composta de 01 Ouvidor, designado pelo Conselho de Administração, dentre pessoas que preencham as 
condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à 
ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de con  itos, cujo prazo de mandato será de 03 anos, que 
atuará em nome das Instituições integrantes do Conglomerado Financeiro BMG, assim entendidas como todas as 
entidades, sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil cujo controle, na forma 
de  nida pelo Artigo 116 da Lei nº 6404/76, seja da Sociedade ou de seus controladores.” (c) não havendo mais 
nenhuma matéria a ser deliberada, os acionistas deliberaram pelo encerramento da presente Assembleia Geral 
Extraordinária. A efi cácia das deliberações acima está condicionada a homologação do presente ato pelo Banco 
Central do Brasil. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou 
a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada 
no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, 
fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 15.07.2016. (a.a.) Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes 
Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. 
Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG Participações S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes 
Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP - Comércio e Empreendimentos S/A, representada por seus 
Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste ato representada por 
seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG - Corretora de Seguros Ltda, neste 
ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Algodões Empreendimentos Turisticos 
Ltda, neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, 
lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araujo - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. 
JUCESP nº 498.209/16-7 em 22.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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BANCO BMG S.A.
NIRE: 3530046248-3 - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DE RERRATIFICAÇÃO REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2016.
1. Data, Hora e Local das Assembleias: Aos 17/08/2016, às 10 horas, na sede social estabelecida na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP. 2. Convocação e 
Presenças: Tendo sido os editais de convocação publicados no DOESP, em suas edições de 09, 10 e 11/08/2016 e 
no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está situada a 
sede da sociedade, em suas edições de 09, 10 e 11/08/2016, a AGE foi instalada, em 1ª Convocação, com a presença 
de acionistas titulares de 99,13% das ações com direito a voto, representativas do capital social da companhia. 3. 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ângela Annes Guimarães e secretariados pelo Sr. Marco Antonio 
Antunes. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerratifi cação da AGE realizada em 15/07/2016 para: (a) retifi car o 
valor capital social da sociedade; (b) rerratifi car o aumento do valor do capital social da sociedade; (c) retifi cação 
do artigo 5º do Estatuto Social da sociedade para adequá-lo à correção acima mencionada; (d) ratifi cação dos 
demais atos deliberados na AGE realizada em 15/07/2016. 5. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram 
as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou 
reservas o que segue: (a) retifi car o valor do capital social da Companhia, visto que, no aumento realizado na AGE 
de 19/12/2012, no valor de R$307.801.750,48, representado por 2.219 novas ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal, que elevou o capital social para R$2.807.838.383,59, foram subscritas e integralizadas apenas 
2.199 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, perfazendo um valor de R$305.027.512,08, 
elevando o valor do capital social para R$2.805.064.145,19, uma vez que as 20 ações ordinárias nominativas 
remanescentes para o direito de preferência dos acionistas ausentes no evento, no valor de R$2.774.238,40, 
passado o prazo de preferência para subscrição, foram apenas subscritas pelos demais acionistas, mas não foram 
integralizadas. Dessa forma, efetua-se nesta data o cancelamento das 20 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, com a consequente alteração do artigo 5º, do Estatuto Social, para correção do valor do capital social, que 
passou a ter a seguinte redação: “Artigo 5º: O Capital Social é de R$2.805.064.145,19 representado por 23.997 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal .” (b) diante do disposto acima, rerratifi car o aumento do capital 
social da sociedade, realizado na AGE de 15/07/2016, quanto ao valor correto e o número de ações ordinárias 
emitidas, de R$2.805.064.145,19 para R$ 2.904.477.365,91, retifi cando que o valor total do aumento será de R$ 
99.413.220,72, representado por 809 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; (b.1) retifi car a 
aprovação do preço de emissão fi xado para cada nova ação ordinária, corrigindo o valor para R$ 122.884,08, 
estabelecido, nos termos do artigo 170, § 1º, II da Lei nº 6.404/76, com base no valor do patrimônio líquido da 
sociedade, conforme balanço especialmente levantado em 30/06/2016; (b.2) rerratifi car a informação de que, os 
acionistas Flávio Pentagna Guimarães, BMG Participações S.A., Ricardo Annes Guimarães, João Annes Guimarães, 
Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Márcio Alaor de Araújo, Comercial Mineira S.A., Coemp - 
Comércio e Empreendimentos S/A., Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda, CSMG Corretora de Seguros Ltda e 
Antonio Mourão Guimarães Neto, titulares de 99,13% da totalidade das ações ordinárias representativas do 
capital social da sociedade, subscrevem, neste ato, 99,6291% das ações novas ordinárias emitidas, correspondentes 
a 806 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão total de R$ 99.044.568,48. Ratifi car 
que os acionistas presentes deliberaram que o referido aumento seja totalmente subscrito e integralizado, 
mediante a utilização de créditos oriundos do pagamento de juros sobre capital próprio, cuja previsão de 
pagamento foi na data da realização da AGE de 15.07.2016, observando-se todas as formalidades legais aplicáveis 
e que os boletins de subscrição fi carão arquivados na sede da Sociedade. (b.3) rerratifi car a informação de que, nos 
termos do artigo 171, § 4º da Lei nº 6.404/76, fi ca assegurado aos demais acionistas, no prazo de 30 dias a contar 
da data de publicação de aviso aos acionistas neste sentido, o direito de preferência na subscrição das 03 ações 
ordinárias nominativas remanescentes, observada a proporção do número de ações ordinárias de emissão da 
sociedade de que são titulares, pelo preço de emissão total de R$368.652,24 que deverão ser integralizadas à vista 
em moeda corrente nacional ou com a utilização de créditos oriundos do pagamento de juros sobre capital próprio. 
Ratifi car que, decorrido o referido prazo de 30 dias, as eventuais sobras que resultarem do não exercício do direito 
de preferência pelos demais acionistas da sociedade, serão subscritas em condomínio pelos acionistas presentes 
na AGE na proporção de suas participações; (c) rerratifi car que, em razão do aumento do capital social aprovado 
na AGE de 15/07/2016, o “caput” do artigo 5º, do Estatuto Social que, após decorrido o prazo para o exercício do 
direito de preferência, nos termos acima, passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º: O Capital 
Social é de R$ 2.904.477.365,91, representado por 24.806 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”; (c) 
ratifi car a adequação da redação do caput do Artigo 27 para correção da forma gramatical, passando a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 27: A Sociedade terá uma Ouvidoria, composta de 01 Ouvidor, designado 
pelo Conselho de Administração, dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir 
seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor 
e à mediação de con  itos, cujo prazo de mandato será de 03 anos, que atuará em nome das Instituições 
integrantes do Conglomerado Financeiro BMG, assim entendidas como todas as entidades, sociedades e 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil cujo controle, na forma de  nida pelo Artigo 116 
da Lei nº 6404/76, seja da Sociedade ou de seus controladores.” (c) não havendo mais nenhuma matéria a ser 
deliberada, os acionistas deliberaram pelo encerramento da presente AGE de Rerratifi cação. A efi cácia das 
deliberações acima está condicionada a homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 7. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata 
em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro 
de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada 
a sua publicação. São Paulo, 17/08/2016. (a.a.) Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela 
Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão 
Guimarães Neto. BMG PARTICIPAÇÕES S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela 
Annes Guimarães. COEMP - COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS S/A, representada por seus Diretores Regina Annes 
Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. COMERCIAL MINEIRA S/A, neste ato representada por seus Diretores 
Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA, neste ato 
representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. ALGODÕES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 
LTDA, neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, 
lavrada em livro próprio. Ângela Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da 
Mesa. JUCESP nº 498.208/16-3 em 22.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Engevix Engenharia S.A.
CNPJ/MF 00.103.582/0001-31 – NIRE: 35.3.0019050-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 02 de dezembro de 2016
Data, hora e local: 02/12/2016, às 8 horas, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. Presença: 
Totalidade dos acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no respectivo Livro de Presença. Mesa: Piercarlo 
Blando – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do dia: (1) Alteração de Denominação Social da Com-
panhia – Artigo 1º do Capítulo I; (2) Alteração do Exercício Social da Companhia – Artigo 31 “caput” do Capítulo IV; e (3) 
Reforma e Consolidação do Estatuto Social. Tomando a palavra o Sr. Presidente informou aos presentes que estava em 
discussão as seguintes Deliberações: (1) Alteração de Denominação Social da Companhia. A Assembleia Geral, por delibe-
ração unânime dos presentes concordou em alterar a denominação social da Companhia, que a partir desta data denominar-
-se-á Engevix Engenharia e Projetos S/A; Nestes termos, o artigo 1º, capítulo I do Estatuto Social da Companhia, vigerá com 
a seguinte redação: “Capítulo I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Engevix Engenharia e 
Projetos S/A é uma sociedade anônima regida por este estatuto social e pela Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada 
e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.” (2) Alteração do Exercício Social da Companhia. Na sequência disse 
o Sr. Presidente que estava em discussão a alteração do período do exercício social da Companhia, isto posto, a partir desta 
data o artigo supramencionado passará a vigorar com a seguinte redação: “Capítulo IV – Do Exercício Social, Demons-
trações Financeiras e Dividendos. Artigo 31. O exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de cada ano. Ao final de cada exercício social e de cada trimestre civil, serão elaboradas as demonstrações financeiras 
exigidas pela legislação vigente. § 1º. É facultado aos acionistas, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser 
declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. § 2º. As demonstrações financeiras da Companhia 
deverão ser elaboradas de acordo a Lei nº 6404/76 e suas alterações posteriores. § 3º. A Companhia deverá contratar 
auditores com comprovada experiência em demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US 
GAAP.” (3) Reforma e Consolidação do Estatuto Social. Tendo em vista as alterações supracitadas, esclareceu o senhor 
presidente a necessidade de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que a partir desta data, vigorará com 
a redação constante do Anexo I desta ata. Encerramento: Após debates, as matérias foram aprovadas por unanimidade de 
votos e sem qualquer restrição. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida 
e aprovada pela totalidade dos acionistas, foi assinada pelos membros da mesa que presidiu e, ato contínuo, transcrita nos 
livros da sociedade, rubricada e assinada pela totalidade dos acionistas. (a) Piercarlo Blando – Presidente e Alisson Martins 
Rodrigues – Secretário; (aa) p/Jackson Empreendimentos S/A. (Piercarlo Blando e José Antunes Sobrinho); p/ Fundo de 
Investimento em Participações CEVIX (Edson Hydalgo Junior). A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. 
Barueri/SP, 02/12/2016. Assinaturas: Piercarlo Blando – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Anexo I – Enge-
vix Engenharia e Projetos S/A. Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º. 
A Engevix Engenharia e Projetos S/A é uma sociedade anônima regida por este estatuto social e pela Lei 6.404 de 15/12/1976, 
conforme alterada e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede social e foro em 
Barueri-SP, na Alameda Araguaia nº 3571, Alphaville Industrial, CEP: 06.455-000, e os seguintes escritórios, com o capital 
destacado de R$ 300.000,00 cada um: a) Rua Professor Ayrton Roberto de Oliveira, 440, Bloco “B”, 1º ao 8º andar, Itacorubi, 
CEP: 88.034-500, Florianópolis-SC; b) Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco “B”, 100, Sala 1001, Centro Empresarial Varig, 
CEP: 70.714-000, Asa Norte, Brasília-DF; c) Rua da Assembleia, 66, Conjuntos 1301 e 1401, andares 13º e 14º, Centro, CEP: 
22.011-000, Rio de Janeiro-RJ; d) Rua Professor Lauro Sanches, 48, Jardim Paulistano, CEP: 18.040-431, Sorocaba-SP; e) 
Avenida Castelo Branco, 183, 3º e 4º andares do Edifício Celso Haddad, Cachoeirinha, CEP: 69.065-010, Manaus-AM; f) 
Avenida Augusto Calmon, 1157, Sala 303-A, Edifício Maçonaria, Centro, CEP: 29.900-065, Linhares-ES; g) Estrada Triângulo, 
S/N, Comunidade Triângulo, Zona Rural, CEP: 78.515-000, Nova Canaã do Norte-MT; h) Rua Ewerton Visco, 290, Sala 516, 
CEP: 41.820-022, Salvador-BA; i) Edifício BBVA, Piso 12-01, Avenida Balboa, Panamá; j) Calle Tucumán 1, Piso 4º, Buenos 
Aires, Argentina; k) Av. Emilio Cavenecia, 225, Torre 2, Oficina 402, San Isidoro, Lima, Peru; l) Carrera 12#90 – 20, Oficina 
204, Barrio Chicó, Bogotá D.C, Colômbia; m) Avenida Republica del Salvador N35-126 y Suecia, Edificio Zante, Oficina 201, 
Quito, Equador; e, n) Calle Modesto Omiste nº 753, Zona Cala Cala, Cochabamba, Bolívia. § Único. A critério da Assembleia, 
a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de representação em 
qualquer parte do território nacional e no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços 
de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elabo-
ração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanha-
mento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras, inspeção, controle e 
comissionamento de instalações; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução 
de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consul-
toria; e, (ii) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alo-
cação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para 
isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação. § Único. Os encargos técnicos nos campos 
da engenharia civil, industrial, elétrica e da arquitetura, urbanismo e ecologia, serão sempre confiados a profissionais 
devidamente habilitados, segundo as respectivas especializações e com ampla autonomia técnica em seu pleno desempe-
nho. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. O capital 
social da sociedade é de R$ 564.000.000,00 divididos em 102.398.227 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
Artigo 6º. Cada ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas. Artigo 7º. 
A Assembleia Geral poderá criar capital autorizado. Artigo 8º. O capital social poderá ser aumentado da seguinte forma, 
sempre que a Assembleia Geral o julgue conveniente: (i) pela emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento; e, 
(ii) pelo aumento do valor nominal das ações existentes, resultantes quer da incorporação de bens, quer pela aplicação das 
reservas, quer ainda por quaisquer outros meios, a juízo da Assembleia Geral. Artigo 9º. A não ser pelas hipóteses do artigo 
11 abaixo, os acionistas terão direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, 
debêntures conversíveis ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo de 30 dias, 
contados a partir da data de deliberação pertinente. Artigo 10. A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis 
em ações e bônus de subscrição sem que assista o direito de preferência aos antigos acionistas, quando a colocação for 
feita mediante venda em Bolsa de Valores, ou por subscrição pública, ou ainda, através de permuta de ações, em oferta 
pública de aquisição de controle, nos termos do artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações, ou nos termos de lei especial 
de incentivos fiscais. Também não haverá direito de preferência na outorga e no exercício de opção de compra de ações, na 
forma do disposto no artigo 171, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações. § Único. Fica vedada a emissão, pela Companhia, 
de ações preferenciais ou partes beneficiárias. Artigo 11. A Companhia poderá, de acordo com plano previamente aprovado 
pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, e ainda, a pessoas 
naturais que prestam serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle, conforme vier a ser deliberado pela Assembleia 
Geral, observadas as disposições estatutárias e as normas legais aplicáveis. Artigo 12. As ações serão indivisíveis perante 
a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. Capítulo III – Dos órgãos da Compa-
nhia. Seção I – Disposições Gerais. Artigo 13. São órgãos da Companhia, sendo os dois primeiros de caráter permanente: 
a) Assembleia Geral; b) Diretoria; e c) Conselho Fiscal. § 1º. A administração da Companhia caberá à Diretoria. § 2º. A 
remuneração dos administradores será fixada pela Assembleia Geral. Seção II – Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 
14. A Assembleia Geral dos acionistas é o órgão supremo de deliberação da Companhia e suas decisões obrigam a todos os 
acionistas, ainda que ausentes. Artigo 15. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral 
Ordinária será realizada dentro dos quatro (4) primeiros meses subsequentes ao fim do exercício social da Companhia e a 
Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que houver interesse social, permitida a realização conjunta de ambas. 
§ Único. Compete à Assembleia Geral, além de outras eventuais atribuições previstas em lei: a) reforma do estatuto social; 
b) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, este quando instalado; c) tomar as 
contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas relativas ao último 
exercício social; d) autorizar a emissão de debêntures; e) suspender o exercício dos direitos do acionista; f) deliberar sobre 
a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; g) autorizar a emissão de partes 
beneficiárias; h) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, 
eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; i) deliberar sobre a desti-
nação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; j) aprovar a correção da expressão monetária do capital 
social; k) fixar os honorários globais dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado; l) atribuir bonificações em 
ações e decidir sobre eventuais desdobramentos e grupamento de ações; m) escolher a instituição responsável pela prepa-
ração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos e na forma prevista neste Estatuto Social; n) aprovar o 
orçamento anual da companhia; o) fixar a política de atribuição e a distribuição de participação nos lucros anuais aos 
empregados e aos administradores; p) autorizar a aquisição e alienação de bens imóveis e de participações societárias; q) 
autorizar a contratação de empréstimos e financiamentos e a constituição de ônus reais para a Companhia, bem como, a 
concessão de garantia real ou fidejussória em favor de qualquer sociedade pertencente ao grupo societário da Companhia, 
cujo valor da operação seja superior a 2% do Patrimônio Líquido da Companhia; r) escolher e destituir os auditores indepen-
dentes da Companhia; s) se mantido, em caso de liquidação da Companhia, nomear o liquidante e fixar a sua remuneração, 
podendo também destituí-lo; t) deliberar previamente sobre a apresentação, pela Companhia, de pedido de falência ou 
recuperação judicial ou extrajudicial. Artigo 16. A Assembleia Geral, salvo as exceções previstas na legislação em vigor e 
neste Estatuto Social, será convocada pela Diretoria, Conselho Fiscal ou acionistas, na forma da lei. Artigo 17. Os trabalhos 
da Assembleia Geral serão instalados e presididos por um dos acionistas, que será eleito pelos presentes na abertura dos 
trabalhos, o qual designará um terceiro, também presente, acionista ou não, para secretário de mesa. Artigo 18. A Assembleia 
Geral se instalará conforme previsto em lei. § 1º. Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá depositar na 

Companhia com antecedência mínima de 03 dias corridos, contados da data da realização da respectiva assembleia, ins-
trumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de representação. O acionista 
ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. 
§ 2º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 ano, que seja 
acionista, diretor da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente 
os condôminos. § 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes dos respectivos 
editais de convocação, que deverão indicar adequadamente as matérias a serem deliberadas. § 4º. As deliberações da 
Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando 
votos em branco. Seção III – Diretoria. Artigo 19. A Diretoria da Companhia é composta de no mínimo 02 e no máximo 04 
membros, sendo 01 Presidente e até 03 diretores sem denominação/designação específica, eleitos e/ou reeleitos a cada 02 
anos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia, devendo permanecer no cargo até a posse de seus sucessores. Os 
membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios adotados no mercado. 
§ 1º. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pelo Conselho de Administração, 
até no máximo 90 dias. O membro da Diretoria eleito nessas condições exercerá as funções pelo prazo restante do mandato 
do diretor que estiver substituindo. Artigo 20. Compete à Diretoria a execução do objeto social, cabendo-lhe a administração 
dos negócios em geral e a prática de todos os atos para tanto necessários ou convenientes, conforme a seguir se estabelece: 
§ 1º. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral, nos termos do Artigo 15, 
compete aos Diretores, mediante assinatura conjunta e/ou através de procuradores constituídos nos termos do artigo 22 
deste Estatuto: a) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, bem como emitir, endossar, aceitar e descontar cheques 
títulos de crédito, em operações ligadas às finalidades sociais; b) contratar ou alterar quaisquer contratos de trabalho; c) 
representar a sociedade perante quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas; d) negociar contratos de prestação de 
serviços por terceiros; e) contratar e dispensar o pessoal necessário para a execução dos trabalhos; f) representar a socie-
dade ativa e passivamente em juízo; g) dar recibos e quitações e efetuar levantamento de cauções em entidades públicas 
ou privadas; h) convocar a Assembleia Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessário; e, i) autorizar a con-
tratação de empréstimos e financiamentos e a constituição de ônus reais para a Companhia, bem como a concessão de 
garantia real ou fidejussória em favor de qualquer sociedade pertencente ao grupo societário da Companhia, cujo valor da 
operação seja inferior a 2% do Patrimônio Líquido da Companhia. Artigo 21. Só constituirá a Companhia em obrigações para 
com terceiros e desonerará estes de responsabilidade para com a mesma, os atos, contratos, títulos cambiais, cheques, 
documentos e papéis que forem assinados: a) por dois membros da Diretoria em conjunto, b) por um membro da Diretoria 
em conjunto com um procurador; e, c) por um ou mais procuradores nomeados nos termos do artigo 22 deste Estatuto. 
Artigo 22. As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia, por instrumento público ou particular, por 02 
membros da Diretoria. Salvo as procurações “ad judicia” que poderão ser por prazo indeterminado, os demais mandatos 
deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Em casos 
especiais, a Companhia poderá ser representada por um único mandatário com poderes específicos. Artigo 23. Não é 
permitido aos acionistas, conselheiros, diretores, procuradores, prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em 
documentos e para fins estranhos ao objeto social e/ou de favor que impliquem em responsabilidade para a Companhia. 
Seção IV – Conselho Fiscal. Artigo 24. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto 
de, no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos e iguais números de suplentes, acionistas ou não, observados os requi-
sitos e impedimentos legais. § 1º. O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, 
na forma prevista no § 2º do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, quando se procederá à eleição de seus membros, 
que exercerão as suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a 
ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. Artigo 25. Compete ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, 
as atribuições que lhes confere a Lei, sendo seus honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite 
mínimo previsto no § 3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações. § Único. Os Membros do Conselho Fiscal tomarão 
posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Capítulo IV – Do Exercício Social, Demonstra-
ções Financeiras e Dividendos. Artigo 26. O exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
cada ano. Ao final de cada exercício social e de cada trimestre civil, serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas 
pela legislação vigente. § 1º. É facultado aos acionistas, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser decla-
rados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. § 2º. As demonstrações financeiras da Companhia deverão 
ser elaboradas de acordo a Lei nº 6404/76 e suas alterações posteriores. § 3º. A Companhia deverá contratar auditores com 
comprovada experiência em demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP. Artigo 
27. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a 
provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados 
sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: a) 5% serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da 
reserva legal, que não excederá 20% do capital social; b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá 
ser destinada à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; 
c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente 
aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações; d) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% do 
lucro liquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202 II e III da Lei das Socie-
dades por Ações, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; e) no exercício em que o montante do dividendo 
obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de 
administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no Artigo 197 da Lei 
das Sociedades por Ações; e a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser 
total ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto 
no Artigo 194 Lei das Sociedades por Ações, que tem por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando 
o capital social e de giro da Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite 
máximo desta reserva será de até 100% do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das 
demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá ultra-
passar 100% do valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre a 
aplicação do excesso na distribuição de dividendos aos acionistas. § 1º. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão 
realizados no prazo de 60 dias a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos 
e/ou juros sobre capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 anos, reverterão em benefício da 
Companhia. § 2º. A destinação dos lucros para constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos” de que 
trata o item “v” do artigo acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do artigo 196 da Lei 
das Sociedades por Ações não poderão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo 
obrigatório. § 3º. A Companhia poderá pagar aos seus acionistas, mediante deliberação da Assembleia Geral, juros remune-
ratórios sobre o capital próprio nos termos do § 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, e legislação e regulamenta-
ção pertinentes. Artigo 28. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação nos 
lucros, nos termos do § 1º, do Artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações. § Único. A Assembleia poderá determinar o 
levantamento de balanços e demonstrações financeiras intermediárias, trimestrais ou semestrais, e, com base em tais 
balanços, aprovar a distribuição de dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos 
intermediários e intercalares e juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório. Capítulo V – Do Juízo Arbitral. Artigo 29. A Companhia, seus acionistas, diretores e membros do Conselho 
Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, 
pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funciona-
mento do mercado de capitais em geral. § Único. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer contro-
vérsia, bem como à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será formado 
por árbitros escolhidos na forma estabelecida no artigo 7.8 do Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral terá 
lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral, em língua portuguesa. 
A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo 
com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem. Capítulo VI – Da Liquidação da Companhia. Artigo 30. A 
Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o(s) liquidante(s), o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, bem como, fixar os honorários correspondentes, obedecidas as forma-
lidades legais. Capítulo VII – Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 31. Obedecido o disposto no artigo 45 da Lei 
das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, 
constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 32. Os contratos com partes relacionadas e programas 
de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia ficarão arquivados na 
sede da Companhia à disposição dos acionistas e serão prontamente disponibilizados quando solicitados. § Único. Além dos 
documentos citados no “caput” deste artigo, a Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, 
sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora (incluindo o presidente) da Assembleia Geral acatar decla-
ração de voto de qualquer acionista signatário de acordo, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no 
mesmo, sendo também expressamente vedado à Companhia, aceitar e proceder à transferência de ações, à oneração e/ou 
à cessão de direito de preferência, à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que 
estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. Artigo 33. Os atos de qualquer acionista, diretor, empregado ou procu-
rador que envolvam a Companhia em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações fora do escopo previsto no objeto 
social, são expressamente proibidos e serão considerados nulos, sem efeito e inválidos com relação à Companhia, salvo se 
especificamente autorizados pela Assembleia Geral. Artigo 34. É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias 
de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais. JUCESP – Cer-
tifico o registro sob o nº 535.219/16-7 em 12/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 02 de dezembro de 2016
Data, hora e local: 02/12/2016, às 10h00, na Alameda Araguaia, 3571, conjunto 2003, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. 
Presença: Único acionista. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estar presente o único acionista, representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme se verifica pela assinatura lançada no respectivo Livro de Presença. Mesa: José 
Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do dia: (1) Alteração de Denominação Social 
da Companhia – Artigo 1º do Capítulo I; (2) Fixação do valor de remuneração global dos Administradores; e (3) Reforma e 
Consolidação do Estatuto Social. Tomando a palavra o senhor presidente informou aos presentes que estava em discussão 
as seguintes Deliberações: (1) Alteração de Denominação Social da Companhia. A Assembleia Geral, por deliberação unânime 
dos presentes concordou em alterar a denominação social da Companhia, que a partir desta data denominar-se-á Nova 
Engevix Participações S/A; Nestes termos, o artigo 1º, capítulo I do Estatuto Social da Companhia, vigerá com a seguinte 
redação: “Capitulo I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Nova Engevix Participações S/A é 
uma sociedade anônima regida por este estatuto social e pela Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada e demais dispo-
sições legais que lhe forem aplicáveis.”; (2) Fixação do valor de remuneração global dos Administradores. Proposta da 
Administração, nos termos Estatuto Social da Companhia, para fixação do valor da remuneração global dos administradores 
da sociedade, isto é, R$ 180.000,00, cuja distribuição ocorrerá no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, conforme critérios 
adotados pelos administradores da Companhia. (3) Reforma e Consolidação do Estatuto Social. Ato contínuo, esclareceu o 
senhor presidente a necessidade de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as alterações 
decorridas até a presente, que vigorará a partir desta data, com a redação constante do Anexo I desta. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que 
após lida e aprovada, foi rubricada e assinada pelos presentes e ato contínuo, transcrita nos livros da sociedade, (a) José 
Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; (aa) José Antunes Sobrinho. A presente é cópia fiel 
extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 02/12/2016. Assinaturas: José Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson 
Martins Rodrigues – Secretário. Anexo I – Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. 
Artigo 1º. A Nova Engevix Participações S/A é uma sociedade anônima regida por este estatuto social e pela Lei 6.404 de 
15/12/1976, conforme alterada e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede 
social e foro na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 3571, Conjunto 2003, Centro Empresarial 
Tamboré, CEP 06.455-000. § Único. A critério da Assembleia Geral dos Acionistas, a Companhia poderá abrir e encerrar 
filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de representação em qualquer parte do território nacional e no 
exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: a) Participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, sob 
a forma de sócia, acionista, quotista ou membro de consórcio; b) Realização de empreendimentos imobiliários e adminis-
tração de bens próprios, incluindo compra, venda, locação, incorporação e demais atividades afins; e, c) Prestação de 
garantias para empresas do mesmo grupo econômico. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 
Capítulo II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. O capital social da sociedade é de R$ 585.600.000,00, divididos em 585.600.000 
ações ordinárias nominativas, de valor unitário de R$ 1,00. Artigo 6º. Cada ação ordinária confere direito a um voto nas 
deliberações das assembleias gerais de acionistas. Artigo 7º. A Assembleia Geral poderá criar capital autorizado. Artigo 8º. 
O capital social poderá ser aumentado da seguinte forma, sempre que a Assembleia Geral o julgue conveniente: a) pela 
emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento; e, b) pelo aumento do valor nominal das ações existentes, 
resultantes quer da incorporação de bens, quer pela aplicação das reservas, ou ainda, por quaisquer outros meios, a juízo 
da Assembleia Geral. Artigo 9º. A não ser pelas hipóteses do artigo 11 abaixo, os acionistas terão direito de preferência, na 
proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis ou bônus de subscrição de 
emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo de 30 dias, contados a partir da data de deliberação pertinente. 
Artigo 10º. A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição sem que assista o 
direito de preferência aos antigos acionistas, quando a colocação for feita mediante venda em Bolsa de Valores, ou por 
subscrição pública, ou ainda, através de permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos do artigo 
172 da Lei das Sociedades por Ações, ou nos termos de lei especial de incentivos fiscais. Também não haverá direito de 
preferência na outorga e no exercício de opção de compra de ações, na forma do disposto no artigo 171, § 3º, da Lei das 
Sociedades por Ações. § Único. Fica vedada a emissão, pela Companhia, de ações preferenciais ou partes beneficiárias. 
Artigo 11º. A Companhia poderá, de acordo com plano previamente aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de 
compra de ações a seus administradores ou empregados, e ainda, a pessoas naturais que prestam serviços à Companhia 
ou a sociedade sob seu controle, conforme vier a ser deliberado pela Assembleia Geral, observadas as disposições estatu-
tárias e as normas legais aplicáveis. Artigo 12º. As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá 
mais que um proprietário para cada unidade. Capítulo III – Dos órgãos da Companhia. Seção I – Disposições Gerais. 
Artigo 13º. São órgãos da Companhia, sendo os dois primeiros de caráter permanente: a) Assembleia Geral; b) Diretoria; e, 
c) Conselho Fiscal. § 1º. A remuneração dos administradores será fixada pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral poderá 
fixar uma verba global para os membros da Diretoria. Seção II – Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 14º. A Assembleia 
Geral dos acionistas é o órgão supremo de deliberação da Companhia e suas decisões obrigam a todos os acionistas, ainda 
que ausentes. Artigo 15º. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária será 
realizada dentro dos 4 primeiros meses subsequentes ao fim do exercício social da Companhia e a Assembleia Geral Extra-
ordinária será realizada sempre que houver interesse social, permitida a realização conjunta de ambas. Artigo 16º. A 
Assembleia Geral, salvo as exceções previstas na legislação em vigor e neste Estatuto Social, será convocada pelos acio-
nistas ou por qualquer membro da Diretoria, na forma da lei. Artigo 17º. Os trabalhos da Assembleia Geral serão instalados 
e presididos por um dos acionistas, que será eleito pelos demais presentes na abertura, o qual designará um terceiro, 
também presente, acionista ou não, para secretário de mesa. Artigo 18º. A Assembleia Geral se instalará em primeira 
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 80% do capital social com direito a voto; em segunda 
convocação, instalar-se-á conforme previsto em lei. § 1º. Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá deposi-
tar na Companhia com antecedência mínima de 03 dias corridos, contados da data da realização da respectiva assembleia, 
instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de representação do 
acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que com-
provem sua identidade. § 2º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos 
de 1 ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de 
investimento que represente os condôminos. § 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, 
constantes dos respectivos editais de convocação, que deverão indicar adequadamente as matérias a serem deliberadas. § 
4º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por, no mínimo, 80% do capital votante, ressalvadas as exceções 
previstas em lei e neste Estatuto Social, não se computando os votos em branco. Artigo 19º. Compete à Assembleia Geral, 
além das demais atribuições previstas em lei: a) tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social; 
b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 
distribuição dos dividendos; d) eleger e destituir Diretores da Companhia, atribuir designações e fixar-lhes as atribuições, 
observando o que a respeito dispuser este Estatuto Social; e) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando 
instalado; f) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger 
o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; g) fixar os honorários globais dos 
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, este se instalado; h) fixar a política de atribuição e a distribuição de participação 
nos lucros anuais aos empregados e aos administradores; i) fixar a orientação geral dos negócios, planos, projetos e dire-
trizes econômicas e financeiras, industriais e comerciais da Companhia; j) atribuir bonificações em ações e decidir sobre 
eventuais desdobramentos e grupamento de ações; k) aprovar programas de outorga de opção de compra ou subscrição de 
ações aos seus administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que 
sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia; l) escolher a instituição responsável pela preparação de laudo 
de avaliação das ações da Companhia, dentre as empresas indicadas pela Diretoria, nos casos e na forma prevista neste 
Estatuto Social; m) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real; n) 
autorizar a aquisição de ações e debêntures emitidas pela Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em 
tesouraria para posterior alienação, observadas as normas legais vigentes; e, o) escolher e destituir os auditores indepen-
dentes da Companhia; Seção III – Diretoria. Artigo 20º. A Diretoria da Companhia é composta por dois membros, ambos 
denominados de forma isolada “Diretor”, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 anos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia 
Geral, devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualifi-
cação condizente com seus cargos, observando-se critérios adotados no mercado. § Único. Em caso de renúncia, vacância 
ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pela Assembleia Geral, até no máximo 30 dias. O membro da Dire-
toria eleito nessas condições exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. Artigo 
21º. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral nos termos do Artigo 19º, compete 
a qualquer membro da Diretoria isoladamente, representar a Companhia ativa e passivamente em juízo; convocar a assem-
bleia geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessário; convocar reuniões da Diretoria; fazer cumprir as delibe-

rações das Assembleias; representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos 
públicos dos governos federal, estaduais e municipais, inclusive suas autarquias, e ainda, efetuar levantamento de cauções 
em entidades públicas ou privadas. § 1º. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia da Assembleia 
Geral nos termos do Artigo 19º, e mediante assinatura de 2 membros da Diretoria, ou 1 membro da Diretoria em conjunto 
com um procurador, ou 1 ou mais procuradores da Companhia, em ambos os casos constituídos na forma do Artigo 23º: a) 
realizar operações bancárias em geral, abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, autorizar transfe-
rências, débitos e pagamentos, sacar, aceitar, emitir e endossar títulos de crédito de qualquer natureza, dar recibos, quitações 
e efetuar levantamento de cauções em entidades públicas ou privadas; b) dar recibos e quitações; c) autorizar a contratação 
de empréstimos, financiamento ou a constituição de dívidas, obrigações ou responsabilidades para a Companhia, inclusive 
a constituição de ônus reais; d) autorizar a outorga de qualquer garantia (real ou fidejussória), incluindo a concessão de avais, 
fianças ou outros instrumentos que gerem dívidas ou obrigações para a Companhia; e) analisar e autorizar planos de 
investimentos e desmobilizações, fixando o valor de alçada, a forma de financiamento e as garantias; f) aprovar a celebração 
de acordos ou contratos de cooperação técnica, transferência de tecnologia e exploração de patentes, ou de prestação de 
serviços em que a Companhia seja parte; g) aprovar a celebração de acordo, visando à solução de qualquer litígio, demanda 
ou arbitragem em que a Companhia seja parte; h) deliberar previamente sobre a propositura ou o encerramento, de qualquer 
processo ou procedimento judicial ou arbitral. Seção IV – Artigo 22º. Só constituirá a Companhia em obrigações para com 
terceiros e exonerará estes de responsabilidade para com a mesma, os atos, contratos, títulos cambiais, cheques, documen-
tos e papéis que forem assinados: a) por dois diretores em conjunto, b) por qualquer um dos diretores, isoladamente, mas 
em conjunto com um procurador; e, c) por um ou mais procuradores nomeados nos termos do Artigo 23º deste Estatuto. 
Artigo 23º. As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia, por instrumento público ou particular, por 
dois diretores em conjunto. Salvo as procurações “ad judicia” que poderão ser por prazo indeterminado, os demais manda-
tos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Em 
casos especiais, a Companhia poderá ser representada por um único mandatário com poderes específicos. Artigo 24º. Não 
é permitido aos acionistas, conselheiros, diretores, procuradores, prepostos ou funcionários, o uso da denominação social 
em documentos e para fins estranhos ao objeto social e/ou que impliquem em responsabilidade para a Companhia. Seção 
V – Conselho Fiscal. Artigo 25º. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto de, 
no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e 
impedimentos legais. § 1º. O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma 
prevista no § 2º do art. 161 da Lei das Sociedades por Ações, quando se procederá à eleição de seus membros, que exer-
cerão as suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser ree-
leitos, se renovado o pedido de instalação. Artigo 26º. Competem ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, as 
atribuições que lhe confere a Lei, sendo seus honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite 
mínimo previsto no § 3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações. § Único. Os Membros do Conselho Fiscal tomarão 
posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Capítulo IV – Do Exercício Social, Demonstra-
ções Financeiras e Dividendos. Artigo 27º. O exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de cada ano. Ao final de cada exercício social e de cada trimestre civil serão elaboradas as demonstrações financeiras exi-
gidas pela legislação vigente. § 1º. É facultado à Diretoria e a seu critério, levantar balanços parciais com base nos quais 
poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. § 2º. As demonstrações financeiras da 
Companhia deverão ser elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo Internatio-
nal Financial Reporting Standards (“IFRS”). § 3º. A Companhia deverá contratar auditores com comprovada experiência em 
demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP. Artigo 28º. Do resultado do exercício 
serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a 
renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da 
seguinte forma: a) 5% serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 
20% do capital social; b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de 
Reservas para Contingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; c) uma parcela, por proposta 
dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do 
art. 196 da Lei das Sociedades por Ações; d) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% do lucro liquido, calculado sobre 
o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202 II e III da Lei das Sociedades por Ações, será distribu-
ída aos acionistas como dividendo obrigatório; e) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a 
parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o 
excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; 
e a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser total ou parcialmente 
destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto no Artigo 194 Lei das 
Sociedades por Ações, que tem por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social e de 
giro da Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta reserva 
será de até 100% do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, 
excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% do valor do 
capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre a aplicação do excesso na 
distribuição de dividendos aos acionistas. § 1º. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados no prazo de 
60 dias a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou juros sobre 
capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 anos, reverterão em benefício da Companhia. § 2º. A 
destinação dos lucros para constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos” de que trata o item “v” do 
artigo 32 acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades 
por Ações não poderão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. § 3º. 
A Companhia poderá pagar aos seus acionistas, mediante deliberação da Assembleia Geral, juros remuneratórios sobre o 
capital próprio nos termos do § 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, legislação e regulamentação pertinentes. 
Artigo 29º. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação nos lucros, nos termos 
do § 1º, do Artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações. § Único. A Assembleia Geral poderá determinar o levantamento de 
balanços e demonstrações financeiras intermediárias, trimestrais ou semestrais, e com base em tais balanços, aprovar a 
distribuição de dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos intermediários e 
intercalares e juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. 
Capítulo V – Do Juízo Arbitral. Artigo 30º. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal 
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacio-
nada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo 
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento 
do mercado de capitais em geral. § Único. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, 
bem como à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será formado por 
árbitros escolhidos na forma estabelecida no artigo 7.8 do Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral terá lugar 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral, em língua portuguesa. A 
arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo 
com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem. Capítulo VI – Da Liquidação da Companhia. Artigo 31º. 
A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o(s) liquidante(s), o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, bem como fixar os honorários correspondentes, obedecidas as forma-
lidades legais. Capítulo VII – Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 32º. Obedecido ao disposto no artigo 45 da 
Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, 
constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 33º. Os contratos com partes relacionadas e programas 
de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, ficarão arquivados na 
sede social da mesma, à disposição dos acionistas e serão prontamente disponibilizados quando solicitados. § único. Além 
dos documentos citados no “caput” deste artigo, a Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, 
sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora, acatar declaração de voto de qualquer acionista signatário, 
que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à 
Companhia, aceitar e proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência, à subscrição 
de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. 
Artigo 34º. Os atos de acionista, diretor, empregado ou procurador, que envolvam a Companhia em qualquer obrigação 
relativa a negócios ou operações, fora do escopo previsto no objeto social, bem como, a prestação de garantias ou contra-
-garantias em favor de sociedades cujo capital social a Companhia detenha participação – tais como fianças, avais, 
endossos ou quaisquer outras garantias – são expressamente proibidos e serão considerados nulos, sem efeito e inválidos 
com relação à Companhia, salvo se especificamente autorizados nos termos do Artigo 21º, § 1º, do presente Estatuto. Artigo 
35º. É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, 
para negócios estranhos aos interesses sociais. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 535.362/16-0 em 12/12/2016. Flávia 
Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

JARDIM FRANÇA POSTO DE SERV. E CONVENIÊNCIA LTDA. torna público que recebeu
da CETESB a Licença de Operação nº 29007552, válida até 13/12/2.021 para, Posto de
Gasolina, sito à Rua José de Albuquerque Medeiros, nº 427/401. Jardim França. São
Paulo/SP.
AUTO POSTO BARRIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 36009444, válida até 14/12/2.021, para Posto de Abastecimento de Veícu-
los, sito à Rua Dante Alighieri, nº 41. Vila Nova Trieste. Jarinu/SP.
EG AUTO POSTO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Li-
cença de Operação nº 33006643, válida até 12/12/2.021, para Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Estrada de Itapecerica, nº 745. Vila das Belezas. São Paulo/SP.
AUTO POSTO G KAR LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Li-
cença de Operação nº 16009723, válida até 07/12/2.021, para Posto de Combustível,
sito à Rua Barão de Mauá, nº 4.398. Jardim Itapeva. Mauá/SP.
AUTO POSTO EKKO PARK LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação nº 36009442, válida até 14/12/2.021, para Comércio Varejista
de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Engenheiro Fabio Roberto
Barnabe, nº 1.169. Vila Lopes. Indaiatuba/SP.

COPYEDISA MIDIA IMPRESSA LTDA - EPP, torna público que recebeu da CETESB/
Santana a Renovação da Licença de Operação N° 29007526 válida até 08/12/2019,
para Impressão de Material publicitário, edição integrada, sito à R. Soldado A.
Rodrigues Pq. Novo Mundo, São Paulo/SP.


