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Sappada Participações S.A.
NIRE 35.300.438.060 - CNPJ/MF nº 11.432.758/0001-15

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia, para se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 07/7/17, às 10 hs, na 
sede da Companhia, no Município de Cotia/SP, na Rua Adib Auada, 35, sala 305B, Jardim Lambreta, a fim de deliberarem 
sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: (i) (a) 2ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, para colocação privada, no montante total de R$800.000,00 (“Debêntures da 2ª Emis-
são”), (b) 3ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para 
colocação privada, no montante total de R$1.135.500,00 (“Debêntures da 3ª Emissão”), (c) 4ª emissão, pela Companhia, 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária com garantia adicional real, para colocação 
privada, no montante total de R$1.600.000,00, (d) 5ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária com garantia adicional real, para colocação privada, no montante total de R$2.000.000,00, e 
(e) 6ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária com garantia 
adicional real, para colocação privada, no montante total de até R$1.155.622,00, bem como assunção das obrigações 
relacionadas nos termos das respectivas escrituras; (ii) autorização para a realização da transformação das Debêntures 
da 2ª Emissão em conversíveis em ações de emissão da Companhia e renúncia dos acionistas da Companhia ao direito 
de preferência para a subscrição das ações a serem emitidas em razão da conversão das Debêntures da 2ª Emissão; (iii) 
alteração do Estatuto para nele incluir cláusula que preveja a necessidade (a) de anuência prévia da assembleia geral de 
debenturistas das Debêntures da 3ª Emissão para fins de ajuizamento de pedido de recuperação judicial da Companhia 
e (b) de anuência prévia da referida assembleia de debenturistas para fins de alteração de tal cláusula; e (iv) renúncia e 
eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. Cotia, 28/6/17. Fábio de Barros Pinheiro - Presidente 
Interino do Conselho de Administraçã.

MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Edital de Cancelamento de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam informados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”), CNPJ 09.068.805/0001-41,  
que a Assembleia Geral Extraordinária, convocada, em primeira convocação, para dia 10 de julho de 2017,  
às 10 horas na sede da Companhia, fica expressamente cancelada. São Paulo, 27 de junho de 2017. 
Madeira Energia S.A. - Mesa - Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil
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QUINTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2017

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
Empresa filial foi fechada e possui saldo no INSS para compensar, 
poderá ser utilizado pela matriz, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA RETORNA DA LICENÇA MATERNIDADE EM UM 
DOMINGO, CONFORME ESCALA ELA TRABALHA AOS DOMINGOS, 
ENTRETANTO HÁ NECESSIDADE DO EXAME DE RETORNO AO 
TRABALHO, COMO PROCEDER?

No caso em questão, orientamos que a empresa marque o exame 
de retorno ao trabalho na segunda-feira e constatando aptidão 
para a empregada retornar ao trabalho, ela volta a trabalhar no 
próprio dia sendo o domingo abonado.

LICENÇA PATERNIDADE
Licença paternidade são 05 dias corridos ou úteis, após o nascimento da 
criança? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO ANTECIPADO DO 13º SALÁRIO
Empresa pode antecipar o pagamento do 13º salário, como proceder 
com a contribuição do INSS e do FGTS? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REGISTRAR FUNCIONÁRIO NA FUNÇÃO DE VENDE-
DOR GANHANDO SALÁRIO FIXO DE MENSALISTA?

Esclarecemos que conforme Lei nº3.207/57, art.2º o empregado 
vendedor terá direito à comissão avençada sobre as vendas que 
realizar. Assim, entendemos que o empregado vendedor não 
poderá ter apenas um salário fixo.

CONTAGEM PARA O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
Qual o critério para a contagem do pagamento das verbas rescisó-
rias, 10 dias após a dispensa, contasse a partir do dia da demissão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Estaconsolida Engenharia de Consolidações Ltda - EPP, torna público que requereu à
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação p/ fab. de
estacas de concreto, à R. Dona Ana Araújo de Paula, 310, S. Paulo, SP.

14ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0165915-49.2010. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEONARDO DE S. 
MARQUESANO, CPF. 171.397.968-31, que COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUX. DE ADM. 
ESCOLAR - COOPESCOLA ajuizou-lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 
7.812,51 (Jul/2010), acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento das 
mensalidades de Outubro a Dezembro/2006 e de Fevereiro/2007 a Janeiro/2008 conforme Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor 
supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do 
NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2017. 

2ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Caio Eduardo do Amaral Rocha, REQUERIDO 
POR Andrea Berrini Rocha Vieira e outro - PROCESSO Nº1124743-03.2016.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 05/04/2017, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de Caio Eduardo do Amaral Rocha, CPF 028.160.598-04, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Andrea Berrini Rocha 
Vieira. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2017. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000846-
54.2015.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FABIO PEREIRA DA SILVA, CPF. 374.149.068-76, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, 
lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 4.717,75 (Jan/2015), oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o 
requerido em lugar ignorado, fica CITADO para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 22 de junho de 2017. 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa BAIL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 
LTDA., inscrita no CNPJ 17.017.657/0001-64, Inscrição 
Municipal CCM 4.621.875-0, estabelecida a Av. Angélica, 
2466 - SL 111 e 2 VG - Cerqueira César - São Paulo - SP, 
CEP: 01228-200, vem através deste comunicar o extravio 
do LIVRO DE RECEBIMENTO DE IMPRESSOS FISCAIS E 
TERMOS DE OCORRÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO (MODELO 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa CRISTAL ADMINISTRADORA E INCORPORADO-
RA S/A, inscrita no CNPJ 17.032.818/0001-99, Inscrição 
Municipal CCM 4.621.960-9, estabelecida a Av. Angélica, 
2466 - SL 111 e 2 VG- 11º andar - Consolação - São Paulo 
- SP, CEP: 01228-200, vem através deste comunicar o ex-
travio do LIVRO DE RECEBIMENTO DE IMPRESSOS FISCAIS 
E TERMOS DE OCORRÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO (MODELO 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa GAX ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 
LTDA., inscrita no CNPJ 17.058.094/0001-52, Inscrição 
Municipal CCM 4.626.149-4, estabelecida a Av. Angélica, 
2466 - SL 111 e 2 VG - Consolação - São Paulo - SP, CEP: 
01228-200, vem através deste comunicar o extravio do LI-
VRO DE RECEBIMENTO DE IMPRESSOS FISCAIS E TERMOS 
DE OCORRÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO (MODELO 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa XAR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 
LTDA., inscrita no CNPJ 17.017.664/0001-66, Inscrição 
Municipal CCM 4.621.881-5, estabelecida a Av. Angélica, 
2466 - SL 111 e 2 VG - Consolação - São Paulo - SP, CEP: 
01228-200, vem através deste comunicar o extravio do LI-
VRO DE RECEBIMENTO DE IMPRESSOS FISCAIS E TERMOS 
DE OCORRÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO (MODELO 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa CONSÓRCIO SHOPPING LIGHT, inscrita no 
CNPJ 03.776.220/0001-08, Inscrição Municipal CCM 
2.927.989-5, estabelecida a Rua Coronel Xavier de Toledo, 
23 - Centro - São Paulo - SP, CEP: 01048-100, vem através 
deste comunicar o extravio do LIVRO DE RECEBIMENTO 
DE IMPRESSOS FISCAIS E TERMOS DE OCORRÊNCIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (MODELO 57).

BBG SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF 27.754.543/0001-50 - NIRE 353.005.042-08

Ata da 1ª (Primeira) Assembléia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 22/5/17, 14 hs., na sede. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Fernando Cesar Gasperini 
e Secretário: Fabio Luiz Bujato. Deliberações: I - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 10.000 
debêntures simples, no montante de R$ 10.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, sendo aprovada pelos acionistas por 
unanimidade a referida emissão tendo as seguintes características: 1) Quantidade de Debêntures a serem Emitidas: Será emitido um 
total de 10.000 debêntures simples. 2) Número de Séries: A emissão será realizada em 10 séries. 3) Modo e Prazo para Subscrição 
e Integralização: 3.1) As debêntures serão integralizadas no prazo de 96 meses, em moeda corrente ou em créditos possuídos pelos 
subscritores contra a emissora, no ato da subscrição, nos termos do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios 
e outras Avenças. 3.2) As debêntures deverão ser subscritas no prazo máximo de 96 meses, contados a partir de 22/5/17. 4) Data de Início 
da Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de início da emissão das debêntures será 22/5/17. 5) Valor Nominal Unitário e Valor 
Total da Emissão: Na data de início da emissão prevista no item 4, as debêntures representativas desta emissão terão o valor nominal 
unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante de R$ 10.000.000,00. A emissão será realizada em 10 séries, sendo que o número de 
Debêntures a ser alocado a cada série será definido de acordo com a demanda pelas debêntures. 6) Forma: As debêntures terão a forma 
nominativa, não endossável. 7) Modalidade: Simples, não conversíveis em ações. 8) Espécie: As debêntures serão da espécie subordinada. 
9) Vencimento das Debêntures: As debêntures desta emissão vencerão no prazo de 120 meses, contado a partir da data de emissão 
estabelecida no item 4, ou seja, vencerão em 22/5/27 data em que a Emissora deverá pagar ao(s) debenturista(s) o respectivo valor 
nominal, devidamente atualizado de acordo com o estabelecido no item 12. 10) Colocação: O lançamento das debêntures será privado, 
sem a intermediação de Instituição Financeira. 11) Preço de Integralização: O preço unitário para integralização das debêntures desta 
emissão deverá ter o seu valor nominal fixado em R$ 1.000,00, atualizado na forma prevista no item 12, calculados a partir de 22/5/17 até 
as datas das respectivas integralizações. 12) Base de Remuneração: a) A base de remuneração da 1ª série será a variação mensal da 
Taxa de Juros a Longo Prazo - TJLP, fixada pelo Conselho Monetário Nacional, expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias; 
b) A base de remuneração da 2ª série será de 100% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias; c) A base de 
remuneração da 3ª série será de 115% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias; d) A base de remuneração da 4ª 
série de 130% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias; e) A base de remuneração da 5ª série de 150% do C.D.I., 
expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias; f) A base de remuneração da 6ª série de 1,0%, expressa na forma de percentual ao 
mês, base 30 dias. g) A base de remuneração da 7ª série de 1,2% , expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. h) A base de 
remuneração da 8ª série de 1,3%, expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. i) A base de remuneração da 9ª série de 1,5%, 
expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. j) A base de remuneração da 10ª série de 2%, expressa na forma de percentual 
ao mês. 13) Dos Pagamentos: Os pagamentos a que fizerem jus os debenturistas serão efetuados pela Emissora preferencialmente 
através de depósito em conta(s) corrente(s) bancária(s) em nome do(s) debenturista(s), a ser indicada(s) pelo(s) mesmo(s). 14) Juros 
Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos 
a juros de mora de 1,0% ao mês e multa não compensatória de 2% sobre o valor do débito, além da remuneração tal como estabelecido 
no item 12, calculados desde a data de inadimplência até a data do efetivo pagamento, independente de aviso, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial. 15) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá a qualquer tempo adquirir debêntures desta emissão que estejam 
em circulação, por preço não superior ao de seu valor nominal atualizado na forma prevista no item 12, observado o disposto no § 2º, do 
artigo 55 da Lei nº 6.404/76, as debêntures objeto deste procedimento poderão ser novamente colocadas em circulação. 16) Vencimento 
Antecipado: Declarar-se-á antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da emissão de que trata o presente instrumento e exigir 
o imediato pagamento pela Emissora do valor nominal atualizado, acrescido de juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento, na 
ocorrência dos seguintes fatos: 16.1) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Emissora, cujo valor global ultrapasse R$ 500.000,00, 
salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má fé de terceiro, desde que validamente comprovado pela Emissora, se for cancelado 
ou ainda se forem prestadas garantias, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 3 dias de sua ocorrência; 16.2) pedido recuperação 
judicial ou extrajudicial formulado pela Emissora; 16.3) decretação de falência da Emissora; 16.4) falta de cumprimento, pela Emissora 
de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, desde que não sanada em 30 dias, contados a partir da data do recebimento do 
aviso escrito que lhe for enviado; ou 16.5) vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora, previstas na Escritura de Emissão. 17) 
Publicidade: Todos os atos societários e decisões decorrentes desta emissão que de qualquer forma vierem a envolver interesses dos 
debenturistas deverão ser veiculados na forma de avisos, em jornais de grande circulação. 18) Decadência dos Direitos aos Debentu-
ristas: Os direitos a juros moratórios decaem na hipótese de não comparecimento para recebimento pelos debenturistas desta emissão, 
dos valores correspondentes a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora, nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em 
comunicado previamente publicado. Encerramento: Nada mais. SP, 22/5/17. Fernando Cesar Gasperini - Presidente e Acionista, Fabio 
Luiz Bujato-Secretário e Acionista. Jucesp 265.811/17-0 em 13/6/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

AGROPECUARIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 -NIRE 353.0000065-0 - Ata das As-
sembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 18/04/2017 - Data, Hora E Local:-18.04.2017, às 09:00hs., na sede social, 
na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, nesta Capital.-Convocação:-edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
jornal Empresas & Negócios dos dias 07, 08 e 09/03/2017.-Presença:-acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito 
a voto.-Composição da Mesa:-Presidente da Mesa: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Rogerio Giorgi Pagliari.-Forma da 
Ata:-a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76.-Deliberações: -os 
acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram:-Em Assembleia Geral Ordinária:-1.-aprovar o 
relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.16, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 
no Jornal Empresas & Negócios do dia 06/04/2017, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à 
disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 07, 08 e 09/03/2017;-2.-eleger para compor a Diretoria, com 
mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2020:-Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, 
casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado 
na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, porta-
dor da cédula de identidade RG. nº 2.924.914-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto 
Penteado, 84, nesta Capital; Diretor-Secretário: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade 
RG. nº 4.593.629-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; e, Di-
retor sem designação especial: Flávio de Bernardi, brasileiro, casado, técnico contábil, portador da cédula de identidade RG. nº 
3.594.899-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 035.540.238-68, residente e domiciliado na rua Tamarataca, 239, 6º andar, nesta Capital; Os direto-
res eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 3.-fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários 
mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês.-Em Assembleia Geral Extraordinária-aprovar a 
consolidação do Estatuto Social da sociedade em conformidade com a redação constante do documento em apartado, o qual, autenticado 
pela mesa, integra a presente Ata de Assembleia como Anexo I da mesma.-Encerramento:-nada mais havendo a tratar, o senhor Presi-
dente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária.-São Paulo, 18 de abril de 2017. (aa.) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari -Secretário. Acionistas:-Helofredo Participações Ltda., p/ Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p/ Lenira Pereira de Oliveira Giorgi 
Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Companhia Brasileira de Fiação, p/ Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi 
e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Refinaria 
Nacional de Sal S.A., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., 
p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 18 de abril de 2017. Guilherme Azevedo Soares -Presi-
dente da Mesa; Giorgi Rogério Giorgi Pagliari-Secretário. JUCESP nº 283.359/17-1 em 22/06/2017. Anexo I -Estatuto Social Conso-
lidado - Capítulo I -Da Denominação, Sede, Foro, Fins e Duração: Artigo 1º-A Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A., 
constituída em 30 de janeiro de 1978, conforme documentos arquivados na Junta Comercial de São Paulo, sob nº 35.300.000.650, em 29 
de agosto de 1978, com sede e foro jurídico nesta Capital do Estado de São Paulo, reger-se-á por estes Estatutos e pelas demais leis que 
lhe forem aplicáveis. Artigo 2º-A sociedade tem por fim a exploração da atividade agrícola e pecuária em geral, comércio, indústria, im-
portação e exportação de produtos agrícolas e agropecuários e todas as demais atividades conexas e derivadas, locação e arrendamen-
to de bens móveis e imóveis, e comercialização de imóveis próprios, podendo instalar filiais, agências e depósitos em qualquer cidade do 
país ou exterior, a critério da Diretoria, desde que essas atividades independam de autorização governamental. Artigo 3º-O prazo de 
duração da sociedade é indeterminado. Capítulo II -Do Capital Social e das Ações: Artigo 4º-O capital social é de R$ 13.005.197,00 
(treze milhões, cinco mil e cento e noventa e sete reais), integralizado e representado por 9.369.956.888 (nove bilhões, trezentos e ses-
senta e nove milhões, novecentas e cinquenta e seis mil, oitocentas e oitenta e oito) ações ordinárias ou comuns, sem valor nominal. 
§1º-As ações terão a forma exclusivamente nominativa. §2º-As ações são representadas por certificados simples ou múltiplos e, proviso-
riamente, por cautelas, uns e outros assinados sempre por dois diretores, com designação especial. §3º-As ações são indivisíveis em 
relação à sociedade e cada uma delas dará direito a um voto nas assembleias gerais. Artigo 5º-O direito à transferência das ações é limi-
tado em virtude do direito de preferência que os demais acionistas têm à sua aquisição na proporção das ações que possuírem. §1º-O 
acionista que desejar alienar as suas ações, no todo ou em parte, sujeitar-se-á às seguintes disposições: a) deverá comunicar o seu 
propósito à Diretoria que, no prazo de 10 (dez) dias, cientificará os demais acionistas, notificando-os, mediante carta registrada, para que 
exerçam o seu direito de preferência, se o desejarem, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data do recebimento da notificação; b) se al-
gum acionista deixar de exercer o direito de preferência dentro do referido prazo, os demais acionistas terão um prazo adicional de 10 (dez) 
dias para o exercício do direito de preferência com relação as ações restantes; c) se nenhum acionista exercer o direito de preferência, as 
ações serão adquiridas pela sociedade, observadas as prescrições e limitações legais pertinentes; igual procedimento será observado 
quanto as ações que remanescerem depois de escoado o prazo adicional a que alude a alínea b; e, d) se a sociedade não dispuser de 
recursos para adquirir as ações, poderá o acionista ofertante aliená-las a terceiros desde que o faça no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
a contar da expiração do prazo de preferência, após o qual será obrigado a renovar o oferecimento. §2º-A preferência à aquisição em favor 
dos demais acionistas, bem assim à aquisição das ações pela sociedade, serão asseguradas pelo valor correspondente ao do patrimônio 
líquido, com base em balanço especialmente levantado para esse fim. §3º-O pagamento ao alienante poderá se dar mediante 10 (dez) 
prestações semestrais iguais e consecutivas, corrigíveis monetariamente mediante a aplicação dos índices de variação das Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional, ou dos que venham a ser criados em substituição pelo Governo Federal. §4º-Ressalva-se em favor de 
qualquer dos acionistas o direito de exigir, de quem as houver adquirido, as ações vendidas com inobservância das prescrições estabele-
cidas nestes Estatutos. Capítulo III -Da Administração: Artigo 6º-A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 03 (três) 
a 04 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela assembleia geral, sendo 01 (um) Diretor-Presidente, 01 (um) 
Diretor-Superintendente, 01 (um) Diretor-Secretário e 01 (um) Diretor sem designação específica, com mandato por 03 (três) anos, per-
mitida a reeleição. §1º-Os diretores perceberão a remuneração mensal que for estabelecida individual ou globalmente pela assembleia 
geral. Além dessa remuneração, farão eles jus também a uma participação nos lucros do exercício social, fixada pela assembleia geral, 
atendido, porém, o disposto no artigo 152 §1º da Lei nº 6.404/76. §2º-Os diretores serão investidos nos seus respectivos cargos mediante 
assinatura do termo de posse no livro de “Atas de Reuniões de Diretoria”, no prazo de 30 (trinta) dias da eleição, sob pena de perda do 
mandato para o qual foram eleitos, ressalvado o disposto no artigo 149, parágrafo único da Lei nº 6.404/76. Artigo 7º-Nos seus impedi-
mentos ocasionais os diretores, Presidente, Superintendente ou Secretário se substituirão uns aos outros na ordem de sua nomeação e, 
nos casos de ausência ou impedimentos definitivos, renúncia ou falecimento de qualquer um deles, a Diretoria escolherá o substituto para 
que exerça as funções respectivas até a primeira assembleia geral que se realizar, quando então será eleito o substituto definitivo, cujo 
mandato será o que restava ao substituído, percebendo os mesmos honorários. Artigo 8º-A sociedade será validamente representada, 
em todos e quaisquer atos, por dois diretores ou por qualquer um deles em conjunto com um procurador especialmente constituído através 
de instrumento no qual se mencionem os atos que poderá praticar. §1º-A representação em Juízo, ativa ou passivamente, reputar-se-á 
válida através de qualquer dos diretores ou através de procurador especialmente constituído. §2º-Em casos excepcionais, poderá a socie-
dade se fazer representar por dois ou mais procuradores para, sempre em conjunto de dois, praticarem os atos explicitados no respectivo 
instrumento de mandato, cujo prazo de validade será nele fixado. Artigo 9º-As atribuições específicas dos diretores são as seguintes:-1) 
do Diretor-Presidente: presidir as reuniões da Diretoria e as que esta realizar em conjunto com o Conselho Fiscal, quando em funciona-
mento; 2) do Diretor-Superintendente: (a) substituir o Diretor-Presidente nas suas ausências, faltas e impedimentos; (b) dirigir e organi-
zar os negócios ordinários da sociedade; (c) coordenar a atividade industrial e comercial da companhia; (d) dirigir e administrar as fábricas; 
e, (e) dirigir os serviços propriamente técnicos das fábricas; 3) Diretor-Secretário: (a) elaborar programas de planejamento, coordenação 
e controle da companhia; (b) ter sob sua guarda, direção e fiscalização os serviços do escritório, contabilidade e respectivo pessoal; (c) 
exercer a direção da tesouraria, tendo sob sua guarda e fiscalização os valores e documentos da sociedade; (d) contratar e efetuar vendas 
de mercadorias; e, (e) estudar e resolver as questões de caráter comercial da empresa; e, 4) do Diretor sem designação específica: 
colaborar com os demais diretores nas suas respectivas atribuições, nos limites deste Estatuto. Artigo 10º-Os mandatos dos diretores 
terão início com o termo de posse de seus titulares, terminando com a investidura dos novos titulares. Artigo 11º-São atribuições da Di-
retoria: a) administrar os negócios da sociedade, cumprindo e fazendo cumprir a lei e os presentes estatutos; e, b) efetuar operações de 
crédito e celebrar todos os contratos e negócios de legítimo interesse da sociedade. Artigo 12º-A Diretoria, nos limites estabelecidos 
nestes Estatutos, fica autorizada a alienar e hipotecar bens imóveis, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos ou 
de direitos creditórios e dar bens móveis em alienação fiduciária em garantia. Artigo 13º-A Diretoria reunir-se-á ordinariamente de acordo 
com a periodicidade previamente estabelecida e extraordinariamente sempre que convocada pelo seu Presidente ou pela maioria de seus 
membros. §1º-O quórum para a instalação da reunião de Diretoria será o da maioria simples de seus membros. §2º-As deliberações da 
Diretoria serão tomadas por maioria de votos e deverão constar de ata lavrada em livro próprio e assinadas por tantos diretores presentes 
à reunião quantos assegurem o quórum das deliberações. Artigo 14º-Serão obrigatoriamente objetos de deliberações da Diretoria: I.-a 
alienação e a oneração de bens do ativo permanente; e, II.-a abertura, transferência ou extinção de filiais em qualquer parte do território 
nacional ou no exterior, e a fixação da dotação do correspondente capital. Artigo 15º-Serão arquivadas no Registro de Comércio e publi-
cadas as atas das reuniões da Diretoria que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Artigo 16º-Os diretores 
eleitos serão empossados independentemente de caução. Capítulo IV -Das Assembleias Gerais: Artigo 17º-Haverá anualmente uma 
assembleia geral ordinária, que se realizará nos quatro primeiros meses que se seguirem ao término do exercício social, para resolver 
sobre os assuntos que a lei lhe atribui, e assembleias gerais extraordinárias, sempre que os interesses sociais o exigirem. §Único-As 
assembleias gerais serão convocadas na forma do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, e serão instaladas pelo Diretor-Presidente ou, na sua 
ausência, por qualquer outro Diretor presente, o qual, após verificação do quórum legal, convidará os acionistas a designarem um dentre 
eles para presidi-la. O escolhido ou aclamado para presidente da mesa convidará um outro, acionista ou não, para secretariá-lo. Artigo 
18º-Nas assembleias gerais que tenham por objeto alteração de qualquer artigo deste estatuto, relativo à transferência de ações, somen-
te será válida a deliberação aprovada por acionistas que representem, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social. Capi-
tulo V -Do Conselho Fiscal: Artigo 19º-A sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, 
que somente será instalado por deliberação da assembleia geral, nos casos previstos no §2º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76. §1º-O 
funcionamento do Conselho Fiscal irá até a primeira assembleia geral ordinária que se seguir à sua instalação. §2º-os honorários dos 
membros efetivos do Conselho Fiscal serão fixados pela assembleia geral que os eleger e não poderão ser inferiores ao referido no §3º 
do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Capitulo VI -Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras, Lucros e sua Aplicação: Artigo 20º-
O exercício social coincidirá com o civil. Artigo 21º-No fim de cada exercício social será levantado o balanço geral e o lucro líquido apura-
do após as amortizações e depreciações admitidas em Lei, terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para a constituição do 
Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) 12% (doze por cento) sobre o capital social nominal a título 
de dividendos aos acionistas, podendo, no entanto, a critério da assembleia geral, ser utilizada a faculdade prevista no §3º do item III, do 
artigo 202 da Lei nº 6.404/76; c) A participação dos diretores, que somente será devida quando aos acionistas forem atribuídos dividendos 
iguais ou superiores a 25% (vinte e cinco por cento), na forma do §1º do artigo 152 da Lei nº 6.404/76; e, d) O restante terá o destino que 
a assembleia determinar. Capitulo VII -Da Liquidação: Artigo 22º-A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, compe-
tindo à assembleia geral que resolver a liquidação nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da liquidação. 
São Paulo, 18 de abril de 2017. Guilherme Azevedo Soares -Presidente da Mesa; Giorgi Rogério Giorgi Pagliari -Secretário.

1. Data, Local e Hora: Aos 07/04/2017, às 10 horas, na sede social do Banco BMG S.A., localizado na Cidade de São Paulo/
SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133 (“Companhia”). 2. Edital de 
Convocação: Publicado no DOESP, em suas edições de 29, 30 e 31/03/2017, e no jornal Empresas & Negócios de São Paulo, 
jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede social da Companhia, em suas edições de 29, 30 e 
31/03/2017, em conformidade com o artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Presença: Presentes 
os acionistas representando 99,50% do capital social votante da Companhia. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o 
Sr. Marcio Alaor de Araújo, que escolheu o Sr. Marco Antonio Antunes para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão 
a respeito (i) do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Alcides Lopes Tápias ao cargo de Presidente do Conselho de Administração 
da Companhia; (ii) da eleição de membro substituto para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade; (iii) 
eleição de novo membro do Conselho de Administração da Sociedade; (iv) da alteração do quórum para instalação das reuniões 
do Conselho de Administração da Companhia; (v) da alteração do Estatuto Social da Companhia, a fi m de prever que as reuniões 
do Conselho de Administração poderão ser realizadas por meio de teleconferência ou videoconferência; (vi) da alteração do 
Estatuto Social da Companhia, a fi m de incluir regras aplicáveis aos casos de ausência temporária do Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, que o impeça de participar das reuniões; (vii) da consequente alteração dos Artigos 14 e 15 do 
Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações descritas nos itens (iv) a (vi); e (viii) da consolidação do Estatuto 
Social da Companhia. 5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes 
decidiram, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 5.1. Reconhecer o pedido de renúncia do Sr. Alcides 
Lopes Tápias, brasileiro, casado, advogado, RG nº 3.262.877-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 024.054.828-00, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Paulista, nº 2.439, 14º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01311-936, ao cargo de 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia enviada à Companhia em 13 de março de 
2017, anexa ao presente instrumento sob a forma de seu Anexo I. 5.1.1. A Companhia, de um lado, e o Sr. Alcides Lopes Tápias, 
do outro lado, outorgam-se mutuamente, neste ato, a mais ampla, rasa, plena, geral, irretratável e irrevogável quitação com 
relação a todo o período durante o qual este exerceu o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para 
nada mais reclamarem uns dos outros a qualquer tempo. 5.2. Tendo em vista a renúncia do atual Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, ratifi cada no item 5.1 acima, os acionistas aprovaram, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 
Segundo, do Estatuto Social da Companhia, a eleição do seguinte Conselheiro para ocupar o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração, com prazo de mandato que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 
2018: Bernard Camille Paul Mencier, brasileiro, casado, administrador, RG nº 27.576.970-7, SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 
083.738.408-77, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.477, 9º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na cidade de São Paulo/SP. 5.3. Os acionistas decidem eleger, a Sra. Olga 
Stankevicius Colpo, brasileira, casada, psicóloga organizacional, RG nº 5.472.441-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 
216.118.408-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.477, 9º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na cidade de São Paulo/SP, como membro do Conselho de Administração, 
com prazo de mandato que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2018. A Conselheira eleito acima declara, 
sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação 
criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade e declararam, ainda, que preenchem as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 02/08/2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil. A Conselheira ora eleita tomará 
posse em seu cargo, após aprovação da presente ata pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do termo de posse em 
livro próprio. 5.4. Em decorrência do disposto acima, o Conselho de Administração passará a ter a seguinte composição: (i) 
Bernard Camille Paul Mencier, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP, RG nº 
275.76.970-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 083.738.408-77, no cargo de Presidente do Conselho de 
Administração; (ii) Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada na Cidade de Belo 
Horizonte/MG, com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Bairro de Lourdes, CEP.: 30.170-001, Belo 
Horizonte/MG, RG nº M-1.414.160 - SSP/MG, inscrita no CPF/MF nº 375.156.836-00, no cargo de conselheira; (iii) João Annes 
Guimarães, brasileiro, divorciado, licenciado em matemática, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima/MG, com 
endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Bairro de Lourdes, CEP.: 30.170-001, Belo Horizonte/MG; RG nº MG-
207.055 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 373.022.306-25, no cargo de conselheiro; (iv) Regina Annes Guimarães, brasileira, 
solteira, técnica em turismo, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte/MG, com endereço comercial na Avenida 
Álvares Cabral, nº 1.707, Bairro de Lourdes, CEP.: 30.170-001, na Cidade de Belo Horizonte/MG, RG nº M-52.405 - SSP/MG, 
inscrita no CPF/MF nº 201.130.726-00, no cargo de conselheira; (v) Roberto Faldini, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 
9º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP, RG nº 3.182.138-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 
070.206.438-68, no cargo de conselheiro; (vi) Olga Stankevicius Colpo, brasileira, casada, psicóloga organizacional, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º andar, 
Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP, RG nº 5.472.441-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 216.118.408-30, todos 
com prazo de mandato que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2018. O Conselheiro Flávio Pentagna 
Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com 
endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Bairro de Lourdes, CEP.: 30.170-001, Belo Horizonte/MG, RG nº MG-
117.32642, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 076.934.666-90, está afastado do cargo, temporariamente, até o mês 
de junho de 2017. 5.5. Os acionistas decidem alterar o quórum de instalação das reuniões do Conselho de Administração da 
Companhia, que atualmente são instaladas com a presença de, no mínimo, 4 Conselheiros, para que passem a ser instaladas 
com a presença de, no mínimo, 3 conselheiros, sendo necessariamente 1 dos presentes Conselheiro não Independente. Nestes 
casos, as decisões somente poderão ser tomadas por unanimidade. 5.6. Os acionistas decidem alterar o Estatuto Social da 
Companhia, a fi m de prever que as reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por meio de teleconferência 
ou videoconferência, sendo certo que a participação remota de qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia 
em tais reuniões, incluindo a do Presidente, será considerada presença pessoal. Nestes casos, os membros do Conselho de 
Administração poderão expressar seus votos, na data da respectiva reunião, por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente 
certifi cado. 5.7. Por fi m, os acionistas decidem incluir no caput do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia que em caso de 
ausência que impeça temporariamente o Presidente do Conselho de Administração de participar das reuniões, este poderá ser 
substituído por quaisquer dos membros do Conselho de Administração da Companhia, desde que não sejam Conselheiros 
Independentes. 5.8. A fi m de refl etir as deliberações aprovadas nos itens 5.3 a 5.5 acima, os acionistas decidem alterar os Artigos 
14 e 15 do Estatuto Social da Companhia, os quais passarão a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 14. O conselho de 
administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, conforme calendário fi xado e, extraordinariamente, mediante 
convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com 
confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, 
a data, hora e local da reunião, bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. § 1º: 
As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 3 Conselheiros, devendo, 
necessariamente, ao menos 1 deles não ser Conselheiro Independente, conforme a defi nição do Artigo 13, Parágrafo Segundo, 
deste Estatuto Social. § 2º: Será admitida a realização de reunião do Conselho de Administração por meio de teleconferência 
ou videoconferência, bem como a gravação destas, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro em tais 
reuniões, incluindo a do Presidente, será considerada presença pessoal. § 3º: As deliberações do Conselho de Administração 
serão tomadas por unanimidade dos membros presentes, quando instaladas com a presença de apenas 3 membros, nos 
termos do Parágrafo Primeiro acima ou (ii) por maioria simples dos presentes, quando instalada com a presença de todos os 
membros do Conselho de Administração, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em 
acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de 
qualidade em caso de empate. Artigo 15. Ocorrendo impedimentos eventuais de atuação do Presidente do Conselho de 
Administração ou ausência temporária que o impeça temporariamente de participar das reuniões, o Presidente do Conselho 
de Administração poderá designar qualquer membro do Conselho de Administração como seu substituto, desde que não seja 
Conselheiro Independente. Neste caso, o substituto exercerá a competência plena designada ao Presidente do Conselho de 
Administração, inclusive o voto de qualidade mencionado no Parágrafo Terceiro do Artigo 14 acima. Em não havendo referida 
designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para atuação em reunião específi ca, na 
abertura da respectiva reunião, com estrita observâncias às disposições deste Artigo. § 1º: Os Conselheiros que não puderem 
comparecer a uma reunião do Conselho de Administração poderão (i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, 
desde que indique por escrito o nome do Conselheiro que irá substitui-lo e outorgue a este os poderes necessários e específi cos, 
com orientação do voto a ser proferido, o qual votará em nome do Conselheiro substituído, como se este estivesse presente à 
reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração antes da instalação da reunião, via fax, 
carta registrada, e-mail com entrega devidamente comprovada e/ou carta entregue em mãos, autorizando o secretário da 
respectiva reunião do Conselho de Administração a assinar a ata em seu lugar. § 2º: No caso de vacância de cargo de membro 
de Conselho de Administração por morte, renúncia, ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito 
pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. 5.9. Diante das deliberações tomadas 
acima, os acionistas decidem ratifi car todas as demais disposições do Estatuto Social da Companhia não expressamente 
alteradas por este instrumento e consolidá-lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a nova redação 
constante do Anexo II à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerradas as Assembleias, 
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, 07/04/2017. (a.a.) Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela 
Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. 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. Confere com a 
original, lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araújo - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. 
JUCESP nº 267.365/17-2 em 14/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Estatuto Social Alterado em 07.04.2017. Capítulo I - Nome - Sede - Objeto e Duração. Artigo 1º. O Banco BMG 
S.A. rege-se por este Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Artigo 2º. A Sociedade tem sede e foro na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar - Parte, CEP 04538-133, Cidade de São Paulo/SP, podendo a critério e por deliberação 
do Conselho de Administração, mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do 
território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais ou correspondentes. Artigo 3º. A Sociedade tem como 
objetivo social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares para 
o funcionamento dos bancos comerciais, dos bancos de investimento, inclusive câmbio, das sociedades de crédito, fi nanciamento 
e investimento, das sociedades de arrendamento mercantil e das sociedades de crédito imobiliário através das respectivas 
carteiras. Artigo 4º. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5º. 
O Capital Social é de R$ 2.504.477.365,91, representado por 24.806 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § Único. 
Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º. A Sociedade poderá emitir ações 
preferenciais as quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único. A preferência ou vantagem das 
ações preferenciais consistirá na prioridade do reembolso do Capital, sem prêmio. Artigo 7º. Ficam assegurados aos acionistas: 
a) Desdobramento de títulos múltiplos por preço não superior ao do custo; b) Prazo máximo de 60 dias para o pagamento de 
dividendos aprovados e distribuição de ações provenientes de aumento do Capital; e c) Inexistência de qualquer espécie de 
restrição estatutária ou contratual que impeça ou difi culte a livre negociação das ações, a qualquer tempo. Capítulo III - 
Assembleia Geral. Artigo 8º. O aumento do Capital Social dependerá de deliberação da Assembleia Geral. Artigo 9º. Na 
proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento do capital no prazo 
de 30 dias a contar da publicação de anúncio alusivo no Órgão Ofi cial do Estado e em outro jornal de grande circulação. Artigo 
10. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, instalada em conformidade com a lei e presidida por 
um dos acionistas presentes, ao qual caberá designar o secretário da mesa. § Único. A Assembleia Geral poderá ser convocada 
também pelos órgãos ou pessoas previstas no Parágrafo Único do Artigo 123 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Artigo 11. A 
Assembleia Geral terá as atribuições previstas na legislação aplicável. Capítulo IV - Administração. Artigo 12. A 
Administração da Sociedade compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. § Único. A remuneração global ou individual 
e anual dos administradores será estabelecida pela Assembleia Geral. Do Conselho de Administração. Artigo 13. O 
Conselho de Administração será composto de 04 a 07 membros eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 03 
anos, sendo 01 o Presidente, permitida a reeleição. § 1º: Até 03 membros do Conselho de Administração poderão ser 
Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. § 2º: Para fi ns deste 
Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Sociedade; (ii) não ser acionista 
da Sociedade; não ser cônjuge ou parente até segundo grau de acionistas da Sociedade, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 
três anos, vinculado à Sociedade ou entidade relacionada ao acionista; (iii) não ter sido, nos últimos três anos, empregado ou 
membro da administração da Sociedade, do Acionista ou de sociedade controlada, controladora ou sob controle comum da 
Sociedade; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Sociedade; (v) não ser funcionário 
ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Sociedade; (vi) não 
ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Sociedade; (vii) não receber outra remuneração da 
Sociedade além da de Conselheiro. § 3º: Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no 
exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 14. O conselho de administração reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por mês, conforme calendário fi xado e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de metade de 
seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com confi rmação de recebimento, com antecedência 
mínima de 5 dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos 
os documentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. § 1º: As reuniões do Conselho de Administração 
somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 3 Conselheiros, devendo, necessariamente, ao menos 1 deles não ser 
Conselheiro Independente, conforme a defi nição do Artigo 13, Parágrafo Segundo, deste Estatuto Social. § 2º: Será admitida a 
realização de reunião do Conselho de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência, bem como a gravação 
destas, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro em tais reuniões, incluindo a do Presidente, será 
considerada presença pessoal. § 3º: As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por unanimidade dos 
membros presentes, quando instaladas com a presença de apenas 3 membros, nos termos do Parágrafo Primeiro acima ou (ii) 
por maioria simples dos presentes, quando instalada com a presença de todos os membros do Conselho de Administração, salvo 
quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sede da 
Companhia, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 15. Ocorrendo 
impedimentos eventuais de atuação do Presidente do Conselho de Administração ou ausência temporária que o impeça 
temporariamente de participar das reuniões, o Presidente do Conselho de Administração poderá designar qualquer membro do 
Conselho de Administração como seu substituto, desde que não seja Conselheiro Independente. Neste caso, o substituto 
exercerá a competência plena designada ao Presidente do Conselho de Administração, inclusive o voto de qualidade mencionado 
no Parágrafo Terceiro do Artigo 14 acima. Em não havendo referida designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o 
substituto do Presidente para atuação em reunião específi ca, na abertura da respectiva reunião, com estrita observâncias às 
disposições deste Artigo. § 1º: Os Conselheiros que não puderem comparecer a uma reunião do Conselho de Administração 
poderão (i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, desde que indique por escrito o nome do Conselheiro que irá 
substitui-lo e outorgue a este os poderes necessários e específi cos, com orientação do voto a ser proferido, o qual votará em 
nome do Conselheiro substituído, como se este estivesse presente à reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do 
Conselho de Administração antes da instalação da reunião, via fax, carta registrada, e-mail com entrega devidamente 
comprovada e/ou carta entregue em mãos, autorizando o secretário da respectiva reunião do Conselho de Administração a 
assinar a ata em seu lugar. § 2º: No caso de vacância de cargo de membro de Conselho de Administração por morte, renúncia, 
ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de 
mandato restante do substituído. Artigo 16. O Conselho de Administração tem a competência que a lei lhe confere mais as 
seguintes atribuições: a) fi xar a orientação geral dos negócios da Sociedade e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger 
e destituir os membros da Diretoria, do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança da Sociedade e do Comitê de Auditoria, 
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subordinados ao Conselho de Administração, fi xar-lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo ainda atribuir, em 
caráter permanente ou transitório, funções especiais, a qualquer Conselheiro ou membro da Diretoria, com a intitulação que 
entender conveniente, respeitadas as conferidas por este Estatuto; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a 
qualquer tempo os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 
quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o relatório da 
administração, as demonstrações fi nanceiras da Sociedade, os pareceres dos auditores independentes, relatório resumido do 
Comitê de Auditoria, bem como propostas para destinação dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a 
participação da Sociedade e a alienação da participação da Sociedade, em outras sociedades não integrantes do conglomerado 
BMG, em valores superiores a R$ 5.000.000,00; g) autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais 
sobre ativos imobilizados em valores superiores a R$5.000.000,00; h) autorizar a contratação de operações da Sociedade que 
envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos valores envolvidos sejam superiores a R$5.000.000,00, exceção 
feita às operações de cessão de créditos pela Sociedade, com ou sem coobrigação, realizadas no curso normal de seus negócios; 
i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela Sociedade, as quais serão avaliadas e aprovadas pelo Comitê 
de Crédito, nos termos de seu Regimento Interno, aprovado em conformidade com o item (p) abaixo; j) autorizar previamente a 
contratação de operações de captação de recursos pela Sociedade, no mercado local ou internacional, em valores superiores a 
R$200.000.000,00; k) autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos negócios, 
tendo a Sociedade como Contratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns, em valor superior a R$5.000.000,00; 
l) fi xar a linha de ação a ser adotada pela Sociedade nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou sócia e 
indicar o representante legal da Sociedade que comparecerá às mencionadas assembleias ou representará a Sociedade em 
alterações contratuais; m) distribuir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais gratifi cações dos 
administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da Sociedade a serem submetidos às 
assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para exercer cargos na administração ou na fi scalização; 
o) aprovar e alterar o organograma funcional da Sociedade; p) aprovar todos os regimentos internos e políticas da Sociedade, 
em especial (i) o Regimento Interno do Comitê de Crédito que defi nirá todas as condições e alçadas para aprovação de 
operações de crédito em geral nas quais a Sociedade seja credora; e (ii) o Regimento Interno do Comitê Ativos e Passivos da 
Sociedade (ALCO), que conterá as condições operacionais, alçadas de decisão, diretrizes e políticas a serem adotadas pela 
Sociedade; (iii) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, previsto no artigo 25 abaixo, e (iv) o Regimento Interno do Comitê 
de Remuneração, Pessoas e Governança, previsto no artigo 26 abaixo. q) escolher e destituir os auditores independentes; r) 
deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no exterior; s) defi nir as 
normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Sociedade; t) deliberar sobre 
qualquer matéria não regulada neste Estatuto, resolvendo os casos omissos; u) designar e destituir o Ouvidor da Sociedade; v) 
avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho dos comitês constituídos; Artigo 17. Compete ao Presidente do 
Conselho de Administração: a) convocar a Assembleia Geral; e b) convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de 
Administração, mandando lavrar as respectivas atas no livro competente. Da Diretoria. Artigo 18. A Diretoria da Sociedade, 
eleita pelo Conselho de Administração, é composta de no mínimo 05 e no máximo 16 membros, compreendendo os cargos de 
1 Diretor Executivo Presidente, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca, na conformidade do que for 
estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos. § 1º: O Conselho de Administração fi xará as quantidades 
de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Executivo 
Presidente, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca. § 2º: O Diretor 
Executivo Presidente deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. § 3º: Sempre que necessário, 
os Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca serão substituídos por designação do Conselho de Administração, 
devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Artigo 19. Compete ao Diretor Executivo 
Presidente, aos Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca, além das atribuições legais: a) Participar das 
reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de 
Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. Artigo 20. Além das 
atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi camente a cada membro da Diretoria: 
a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Presidente: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a 
administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena 
implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional 
Anual a ser submetido ao Conselho de Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano 
Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos e dos Diretores sem designação específi ca, bem como o 
acompanhamento dos respectivos desempenhos; (vi) tomar as decisões de sua alçada; e (vii) tomar decisões de caráter de 
urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete aos Diretores Executivos e Diretores sem designação 
específi ca: (i) colaborar com o Diretor Executivo Presidente no desempenho de suas funções; (ii) administrar e supervisionar as 
áreas que lhes forem cometidas na forma da alínea (b) do artigo 16; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores 
que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) tomar as decisões 
de sua alçada. Artigo 21. O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 03 anos, podendo ser reeleitos. § Único. Findo o 
mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 22. 
Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de administração da Sociedade, inclusive para praticar todos 
e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Sociedade, observado sempre o disposto no artigo 16 deste Estatuto Social, 
devendo, todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Sociedade, serem assinados por 
2 diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Executivo Presidente ou Diretor Executivo. § Único. Na hipótese de 
ausência temporária do Diretor Executivo Presidente, este deverá nomear, entre os diretores executivos, um substituto, para 
assinar em conjunto com outro diretor, ambos com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 23. A Sociedade também 
poderá ser representada por (i) um Diretor Executivo em conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 Procuradores, respeitados os 
termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados. § 1º: Na constituição de procuradores, a Sociedade 
será representada por 2 Diretores, da seguinte forma: (i) Diretor Executivo Presidente em conjunto com 01 Diretor Executivo ou 
com 01 Diretor sem designação especifi ca ou ainda, (ii) 02 Diretores Executivos em conjunto. § 2º: Nas constituições de 
procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a postulação de medidas 
ou defesa da Sociedade, esta poderá ser representada por 02 Diretores Executivos ou por um Diretor Executivo em conjunto com 
um Diretor, sem designação específi ca. Artigo 24. As procurações outorgadas pela Sociedade especifi carão os poderes 
concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo indeterminado. 
Capítulo V - Do Comitê de Auditoria. Artigo 25. A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema de Controles 
Internos e de Administração de Riscos implementado pela Diretoria, a apreciação da conformidade das operações e negócios da 
sociedade com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Sociedade, a supervisão das atividades da auditoria interna 
e o monitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar 
ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes. § 1º: O Comitê de Auditoria será 
constituído por, no mínimo, 03 membros, com mandato fi xo de 03 anos, eleitos pelo Conselho de Administração, na forma 
disposta no artigo 13, inciso II, letra “b”, da Resolução nº 3198/2004, alterada pela Resolução 4.329/2014. O Conselho de 
Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê e o membro Especialista. O mandato dos membros do Comitê de 
Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. § 2º: Dentre os 
membros do Comitê, pelo menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir comprovadamente 
conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. § 3º: O Conselho de Administração poderá, a seu critério, alterar a 
composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. § 4º: Constitui também atribuição do Comitê 
de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho 
de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição da sociedade. § 5º: O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no 
mínimo, trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria Interna, para verifi car 
o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, 
formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu Presidente, e deverá zelar: a) 
pela qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) 
pela conformidade com os requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos 
efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. § 6º: O Conselho de Administração defi nirá a verba destinada à remuneração 
dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as 
despesas para o seu funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. § 
7º: Os membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da sociedade ou de suas ligadas que 
não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. § 8º: Sendo o membro do Comitê de Auditoria 
também integrante do Conselho de Administração da instituição ou de qualquer das Empresas integrantes do conglomerado 
BMG ou de suas ligadas, fi ca facultada a opção pela remuneração relativa a um dos dois cargos. § 9º: O Comitê de Auditoria 
deverá elaborar, ao fi nal de cada exercício social, relatório sobre o acompanhamento das atividades relacionadas com as 
Auditorias Independente e Interna e com o Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos, encaminhando cópia ao 
Conselho de Administração e mantendo-o à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos. Nos 
mesmos termos, será elaborado relatório semestral, ao fi nal do primeiro semestre de cada exercício social. § 10º: O resumo do 
relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações, será publicado em conjunto com as demonstrações 
contábeis. Do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança. Artigo 26. O Comitê de Remuneração, Pessoas e 
Governança com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por até 05 membros efetivos, eleitos e 
destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 03 anos, sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual 
necessariamente será membro do Conselho de Administração. § 1º: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança reportar-
se-á diretamente ao Conselho de Administração. § 2º: Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e 
Governança deverá ser membro Independente, caracterizando-se tal independência pelo mesmo conceito trazido no Parágrafo 
Segundo do Artigo 13 acima. § 3º: Os integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deverão possuir a 
qualifi cação e a experiência necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração de administradores. § 
4º: São atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança: a) elaborar a política de remuneração dos 
administradores, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fi xa e variável, além de benefícios 
e programas especiais de recrutamento e desligamento; supervisionando a sua implementação e operacionalização, bem como 
efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; b) exercer suas 
atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas por esta Sociedade que adotarem o regime de Comitê de 
Remuneração, Pessoas e Governança único; c) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos 
administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar cenários futuros, internos e externos, e 
seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de 
administradores em relação às práticas de mercado, com vistas a identifi car discrepâncias signifi cativas em relação às empresas 
congêneres, propondo os ajustes necessários; e f) zelar para que a política de remuneração dos administradores esteja 
permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e situação fi nanceira atual e esperada da 
instituição e com o que dispuser a lei e a regulamentação aplicável. § 6º: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança 
reunir-se-á: a) no mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a remuneração fi xa e/ou variável dos administradores da 
Sociedade e de suas controladas que adotarem o regime de comitê único; b) nos 03 primeiros meses do ano, para avaliar e 
propor o montante global anual de remuneração a ser fi xado para os membros dos órgãos de administração, a ser submetido 
às Assembleias Gerais da Sociedade e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Remuneração único. § 7º: A 
remuneração dos membros do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança será defi nida pelo Conselho de Administração. 
Da Ouvidoria. 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 confl 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 defi nida pelo Artigo 116 da Lei nº 6404/76, seja da Sociedade ou de seus controladores. § 1º: Caberá ao 
Conselho de Administração a destituição do Ouvidor nos termos da alínea “u” do Artigo 16 acima, que poderá destitui-lo na 
hipótese de o mesmo descumprir as atribuições previstas no presente artigo ou a qualquer tempo. § 2º: A Ouvidoria terá como 
atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não 
tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das Instituições previstas no “caput” deste Artigo; b) atuar como 
canal de comunicação entre as Instituições previstas no “caput” deste Artigo e os clientes e usuários de produtos e serviços, 
inclusive na mediação de confl itos; e c) informar o Conselho de Administração das Instituições previstas no “caput” deste Artigo 
a respeito das atividades da Ouvidoria. § 3º: A s atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades: a) zelar pela estrita 
observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; b) atender, registrar, instruir, analisar e dar 
tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; c) prestar esclarecimentos aos 
demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultrapassar 
10 dias úteis podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justifi cada, uma única vez, por igual período, limitado o 
número de prorrogações a 10% do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da 
prorrogação; d) encaminhar resposta conclusiva para demanda no prazo previsto; e) manter o Conselho de Administração das 
Instituições previstas no “caput” deste Artigo informado sobre os problemas e defi ciências detectados no cumprimento de suas 
atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores das Instituições previstas no “caput” deste Artigo 
para solucioná-los; f) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao 
fi nal de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento 
de suas atribuições. § 4º: A Sociedade compromete-se: a) a criar condições adequadas ao funcionamento da Ouvidoria, bem 
como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; b) a assegurar o acesso 
da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com total apoio 
administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas 
atribuições. § 5º: A função de Ouvidor será desempenhada por pessoa dos quadros da Sociedade, com formação compatível e 
capacidade técnica para o melhor e mais adequado atendimento aos clientes e usuários. Conselho Fiscal. Artigo 28. A 
Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 03 membros Efetivos e Suplentes em igual 
número. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei nº 
6.404/76. Artigo 29. Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos 
membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstrações 
Financeiras. Artigo 30. O exercício social terá a duração de 01 ano e terminará em 31 de dezembro. § Único. Em 30 de junho 
e 31 de dezembro serão levantados Balanços Gerais, observadas as regras contábeis aplicáveis. Artigo 31. Ao fi m de cada 
exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações fi nanceiras 
previstas pela Lei. Capítulo VII - Lucro, Reservas e Dividendos. Artigo 32. O lucro será apurado conforme as prescrições 
legais. Artigo 33. O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% serão aplicados na constituição da reserva legal 
até o limite de 20% do capital social; b) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei Federal nº 
6.404/76, serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; c) A Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho 
de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto. § 1º: 
Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital 
próprio nos termos da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, 
integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Sociedade para todos os efeitos legais. § 2º: É facultado ao 
Conselho de Administração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir participação aos membros da Diretoria e empregados 
nos lucros da Sociedade de até 10% do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o 
imposto de renda. § 3º: A participação aos empregados de que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito 
previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 34. O Conselho de 
Administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no 
último balanço anual ou semestral. § 1º: A Sociedade poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, 
bimestrais, trimestrais, respeitado o limite legal. § 2º: O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos 
acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos 
intermediários cuja declaração é facultada neste artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. § 3º: Os dividendos não reclamados 
dentro do prazo de três anos, a contar da data do aviso de seu pagamento, prescreverão em favor da sociedade. Capítulo VIII 
- Disposições Gerais. Artigo 35. A Sociedade dissolver-se-á nos casos previstos em Lei, observadas as normas legais 
pertinentes. São Paulo, 07/04/2017. Banco BMG S.A. Márcio Alaor de Araújo, Marco Antonio Antunes.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07 de Abril de 2017


