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QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019

DEIXAR O ACÚMULO DE FUNÇÃO
Funcionária foi contratada para efetuar duas funções, entretanto a 
empresa deverá cancelar uma das funções, deixando de ocorrer o 
acúmulo de função, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRECISA REALIZAR ALGUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA 
CTPS DO FUNCIONÁRIO NO CARGO DE CONFIANÇA, REFERENTE AO 
PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 40%?  

Informamos que não há previsão legal expressa, mas, no contrato de 
trabalho bem como no campo de “Anotações Gerais” da CTPS deverá 
ser informado que exercerá cargo de confiança e receberá a gratificação 
de função de 40% conforme estabelecido no art. 62, § único da CLT.

DESCONTO DA SUSPENSÃO EM FOLHA
Empresa pretende comunicar a suspenção de funcionário, deve ser 
descontado em folha, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHER QUALQUER VALOR 
Empresa deve recolher valores menores que R$10,00 para o INSS, 
sobre o RPA de fornecedores únicos? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA RECOLHIMENTO DE PRÓ-LABORE QUAL A ALÍQUOTA 
ESTABELECIDA POR LEI?

O desconto de contribuição previdenciária do contribuinte individual 
(pró-laborista se enquadra como contribuinte individual) é de 11% 
sobre o seu pró-labore limitado ao teto previdenciário (R$ 5.839,45), 
nos termos do artigo 65, inciso II, letra “b”, item 1.

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 26/12/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 27/12/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: Escritório  nº 13, 

Paulo/SP. Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/12/2019, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 27/12/2019, às 10:05 

horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: 
CHRISTIAN LEADERSHIP CENTER – CONSULTORIA, SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 01.364.369/0001-46, 
com sede em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 831.426,63(Oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e 
vinte e seis reais e sessenta e três centavos) - 2º leilão: R$ 824.777,81(Oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e 
setenta e sete reais e oitenta e um centavos)

COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. A concretização da Arrematação será exclusivamente 

via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de 
Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por 
realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda 
que não descritas neste edital.

A mera existência de 
ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da 
arrematação.

12/12/2019.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notifi-
car os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. 
A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará 
na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais 
pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: P. C. A. DA S., CNPJ: 
**.*27.304/0001-**, Contrato: 4500001359; Empresa: A. R. DE A. R., CNPJ: **.*07.958/0001-**, Con-
trato: 4500029143; Empresa: D. S. DE P. LTDA; CNPJ: **.*52.534/0001-**, Contrato: 4500027440;

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraodinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ex-
traordinária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará
no dia 26 de dezembro de 2019, às 10 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de novo membro da
Diretoria da Companhia em razão da renúncia de um Diretor; e 2) Ratificar a atual compo-
sição da Diretoria da Companhia. Participação na Assembleia: Os acionistas, para parti-
cipar da presente Assembleia, devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantida-
de de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da
Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na legislação aplicável.

São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
Ricardo Isaac Catran - Presidente

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº: 0011338-98.2019.8. 26.0003. A MM.Juíza  de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III–Jabaquara, Estado de SP, Dra. Samira de Castro Lorena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) CR Center Central de Informações Call Center Ltda - ME, CNPJ 
14.879.061/0001-85, que por este Juízo, tramita a ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Espólio de Abrão Pess Issa, ação esta ao qual foi julgada procedente condenando a requerida, ao 
pagamento da quantia de R$157.961,23 (atualizada até 07/2018). Mas por estar a empresa 
requerida em lugar ignorado foi deferida a intimação por edital, para que e m 15 dias, a fluir do prazo 
do presente edital,efetue o pagamento da dívida(atualizada na data de seu efetivo pagamento),sob 
pena de incidênci a de multa de 10% e pagamento de honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica advertida de que, transcorri do o prazo previsto no 
art. 525 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemen te de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei 

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 23 de agosto de 2019, às 9:00 horas, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada 
na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310 (“Com-
panhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 
4. Ordem do Dia: deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia. 5. Deliberações: 
Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aprovar, para um mandato até 17 de 
junho de 2020 (coincidindo com o prazo de mandato dos demais membros do conselho de administração da Companhia), 
o seguinte membro para o Conselho de Administração da Companhia: Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, 
economista, portador da cédula de identidade (RG) nº 04263191-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brig. Faria Lima 1.755, na 
qualidade de membro do Conselho de Administração. 5.2. O membro do Conselho de Administração ora reeleito toma 
posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e declara expressamente, nos termos da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 5.3. O termo de posse do conselheiro eleito (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) 
está arquivado na sede da Companhia. 5.4. Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado na Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 18 de junho de 2019, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição, com 
mandato unificado até 17 de junho de 2020: (i) Mario Spinola e Castro, brasileiro, casado pelo regime de separação 
total de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 53.183.428-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 
023.675.077-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo 
da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) 
Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de 
identidade RG nº 6.817.258-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, Cid. Monções, CEP 
04571-000, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iii) Ivan Bose do Amaral, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 59.666.130-7 (SSP/SP), inscrito 
no CPF/MF sob o nº 947.028.701-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 
comercial na Rua Jerônimo da Veiga 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho 
de Administração; (iv) Rafael Gonçalves Mendes, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro, 
portador da cédula de identidade RG nº 28.051.252-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 303.696.108-90, residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Jerônimo da Veiga 384, 10º 
andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (v) Marcel Visconde, 
brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.557.648-
3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 111.623.518-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com escritório na Av. Dr. Cardoso de Melo 1.507, Vila Olimpia, CEP 04548-005, na qualidade de membro do Con-
selho de Administração; e (vi) Bruno Kirsten Pastore, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade 
RG nº 30.827.626-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 223.113.958-82, residente e domiciliado na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na 
qualidade de membro do Conselho de Administração; e (vii) Ricardo Vianna, acima qualificado, na qualidade de membro 
do Conselho de Administração. 5.6. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 
130, §1º, da Lei das S.A.6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada 
conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente Renata de Carvalho Fidale - Secretária. 
JUCESP nº 482.435/19-7 em 10/09/2019.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 25 de setembro de 2019, às 9 horas, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação 
e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Compo-
sição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar 
sobre a renúncia e eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas 
decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Registrar a renúncia, conforme carta recebida em 
25 de setembro de 2019, do Sr. Rafael Gonçalves Mendes, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 28.051.252-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 303.696.108-90, 
ao cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 
18 de junho de 2019. 5.2. Aprovar, para um mandato até 17 de junho de 2020 (coincidindo com o prazo de mandato dos 
demais membros do conselho de administração da Companhia), o seguinte membro para o Conselho de Administração da 
Companhia: Fábio Lima Mourão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº M-5.011.228 
SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 774.813.566-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro 
do Conselho de Administração. 5.2. O membro do Conselho de Administração ora eleito toma posse nesta data, mediante 
assinatura dos respectivos termos de posse, e declara expressamente, nos termos da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.3. O termo de posse 
do conselheiro eleito (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) está arquivado na sede da Compa-
nhia. 5.4. Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de junho de 2019 e 
na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de agosto de 2019, o Conselho de Administração da Companhia passa 
a ter a seguinte composição, com mandato unificado até 17 de junho de 2020: (i) Mario Spinola e Castro, brasileiro, 
casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 53.183.428-1 (SSP/
SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 023.675.077-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de Presidente do 
Conselho de Administração; (ii) Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, 
empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 
550, 9º andar, Cid. Monções, CEP 04571-000, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iii) Ivan Bose do 
Amaral, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG 
nº 59.666.130-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 947.028.701-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Jerônimo da Veiga 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, 
na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iv) Marcel Visconde, brasileiro, casado no regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.557.648-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 
111.623.518-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Cardoso 
de Melo 1.507, Vila Olimpia, CEP 04548-005, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (v) Bruno Kirsten 
Pastore, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 30.827.626-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/
MF sob o nº 223.113.958-82, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na 
Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Admi-
nistração; (vi) Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade (RG) nº 
04263191-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com escritório na Av. Brig. Faria Lima 1.755, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e (vii) 
Fábio Lima Mourão, acima qualificado, na qualidade de membro do Conselho de Administração. 5.6. Aprovar a lavratura 
da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Confere com 
a ata original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente Renata de Carvalho Fidale - Secretária. 
JUCESP nº 594.662/19-9 em 11/11/2019.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 21 de novembro de 2019, às 10 horas, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., locali-
zada na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a pre-
sença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Omilton Visconde Junior (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale 
(Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre alteração do objeto social e respectiva consolidação do estatuto social 
da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. 
Aprovar a alteração do objeto social da Companhia para a inclusão da atividade de cessão, venda ou comercialização de 
energia elétrica a terceiros. Em razão desta deliberação, o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com 
a seguinte nova redação: “Artigo 3º A Companhia tem por objeto a exploração das seguintes atividades: (i) fabricação e 
comercialização de produtos farmacêuticos e afins; (ii) fabricação e comercialização de produtos químicos; (iii) fabricação 
e comercialização de produtos de higiene, perfumes, cosméticos e toucador; (iv) fabricação e comercialização de produtos 
alimentícios; (v) fabricação e comercialização de produtos para saúde, artigos médicos hospitalares e produtos para diag-
nósticos “in vitro”; (vi) importação e exportação dos produtos acima mencionados; (vii) prestação de serviços de consultoria, 
testes e análises técnicas de ensaios biológicos na área de produtos químicos, farmacêuticos e todas as demais atividades 
que sejam, direta ou indiretamente, necessárias à consecução do objeto social; (viii) comércio atacadista de energia elé-
trica; e (ix) gestão de participações societárias.” 5.2. Tendo em vista a deliberação ora aprovada, os acionistas deliberam 
consolidar o estatuto social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a redação constante no Anexo I à presente 
ata. 5.3. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos 
presentes. Mesa: Omilton Visconde Junior - Presidente Renata de Carvalho Fidale - Secretária

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2019
1. Data, Hora e Local: no dia 3 de abril de 2019, às 11h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Cidade 
de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. 
Convocação: dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, na forma do parágrafo único do artigo 16 do estatuto social da Companhia. 3. Presença: a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Ivan Bose do Amaral; 
e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 5. Ordem do Dia: reeleição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberação: Os 
membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas: 6.1. Promover a 
reeleição da Diretoria da Companhia, que continua a ter a seguinte composição, com mandato unificado até 2 de abril de 
2020: (i) como Diretor Presidente - Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de 
bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-
10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos 
Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (ii) como Diretor Financeiro - Alexandre Eduardo 
Sousa da Cruz, português, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RNE nº V560602N CGPI/DIREX/
DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.503.219-38, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (iii) como 
Diretora sem designação específica - Camila Tereza Ifanger Maffessoni, brasileira, casada, economista, portadora 
da cédula de identidade RG nº 29.010.469-5 SSP/SP; inscrita no CPF/MF sob o nº 282.597.818-32, residente e domiciliada 
na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; 
(iv) como Diretor sem designação específica - Cesar Marinho Santos Faria, brasileiro, casado, farmacêutico indus-
trial, portador da cédula de identidade RG nº 11.992.593 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.163.436-95, residente 
e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Indaiatuba, Estado de 
São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (v) como Diretora sem designação específica - Simoni 
Macedo Buranello, brasileira, separada judicialmente, farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG nº 16674061 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.418.208-17, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (vi) 
como Diretor sem designação específica - Rodolpho Galdino Brugugnolle, brasileiro, divorciado, administrador 
de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6.033.701-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 815.273.578-72, 
residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Capovilla 129, 
Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310; e (vii) como Diretor sem designação específica - Fernando Marinheiro 
de Oliveira Junior, brasileiro, casado, publicitário, RG nº 19.663.050-2 SSP/SP, CPF/MF nº 811.995.206-59, residente e 
domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 
550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 6.2. Os 
Diretores ora eleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Regis-
tro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia, e declaram expressamente, nos termos da lei, que não estão impedidos 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob 
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6.3. Os 
termos de posse dos Diretores eleitos (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) estão arquivado 
na sede da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada 
conforme, foi assinada pelos presentes. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Ivan Bose 
do Amaral, Renata de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 212.677/19-6 em 15/04/2019

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2019
1. Data, Hora e Local: no dia 14 de novembro de 2019, às 9h30, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, CEP 04571-000 (“Companhia”). 2. 
Convocação: dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, na forma do parágrafo único do artigo 16 do estatuto social da Companhia. 3. Presença: a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Omilton Visconde Junior; 
e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 5. Ordem do Dia: alteração da composição da Diretoria da Companhia. 6. 
Deliberação: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas: 
6.1. Registrar a renúncia a partir de 31 de dezembro de 2019, conforme carta recebida nesta data, da Sra. Camila Tereza 
Ifanger Maffessoni, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 29.010.469-5 SSP/SP; 
inscrita no CPF/MF sob o nº 282.597.818-32, ao cargo de Diretora sem designação específica, para o qual foi reeleita em 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de abril de 2019. Ficam registrados os agradecimentos do Conselho 
de Administração pelos serviços prestados pela Sra. Camila à Companhia até a presente data. 6.2. Nomear, nos termos do 
Artigo 22 do Estatuto Social, na qualidade de Diretora sem designação específica, com mandato se iniciando a partir de 
1º de dezembro de 2019 e duração até 2 de abril de 2020, conforme mandato unificado da Diretoria, a Sra. Renata de 
Carvalho Fidale, brasileira, casada, advogada, RG nº 27.509.437-6 SSP/SP, CPF/MF nº 274.120.468-37, residente e domi-
ciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, 
conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 6.4. A Diretora ora 
eleita toma posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, e declara expressamente, nos termos da lei, 
que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 6.5. O termo de posse da Diretora eleita (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) 
está arquivado na sede da Companhia. 6.6. Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 3 de abril de 2019, a Diretoria da Companhia passa a ter, a partir de 31 de dezembro de 2019, 
a seguinte composição, com mandato até 2 de abril de 2020: (i) como Diretor Presidente - Omilton Visconde Júnior, 
brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-
8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (ii) 
como Diretor Financeiro - Alexandre Eduardo Sousa da Cruz, português, divorciado, administrador, portador da cédula 
de identidade RNE nº V560602N CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.503.219-38, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 
91 e 92, Bairro Cidade Monções; (iii) como Diretor sem designação específica - Cesar Marinho Santos Faria, 
brasileiro, casado, farmacêutico industrial, portador da cédula de identidade RG nº 11.992.593 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 052.163.436-95, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (iv) como Diretora 
sem designação específica - Simoni Macedo Buranello, brasileira, separada judicialmente, farmacêutica, portadora 
da cédula de identidade RG nº 16674061 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.418.208-17, residente e domiciliada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 
91 e 92, Bairro Cidade Monções; (v) como Diretor sem designação específica - Rodolpho Galdino Brugugnolle, 
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6.033.701-1 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 815.273.578-72, residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310; (vi) como Diretor sem designação 
específica - Fernando Marinheiro de Oliveira Junior, brasileiro, casado, publicitário, RG nº 19.663.050-2 SSP/SP, CPF/
MF nº 811.995.206-59, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo; e (vi) como Diretora sem designação específica - Renata de Carvalho Fidale, 
acima qualificada. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, 
foi assinada pelos presentes. São Paulo, 14 de novembro de 2019. Omilton Visconde Junior, Renata de Carvalho 
Fidale - Secretária. JUCESP nº 632.832/19-8 em 11/12/2019.

Cellera Farmacêutica S.A.
NIRE 35.300.503.520 - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 5 de dezembro de 2019, às 10 horas, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, CEP 04571-000 (“Companhia”). 
2. Convocação: os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados. 3. Presença: Presente a 
totalidade dos conselheiros, sendo Mario Spinola e Castro (Presidente), Omilton Visconde Junior, Ivan Bose do Amaral, Bruno 
Kirsten Pastore, Marcel Visconde, Ricardo Luis de Lima Vianna e Fábio Lima Mourão, tendo-se verificado, portanto, quórum 
de instalação e aprovação. 4. Composição da Mesa: Presidente: Omilton Visconde Junior; e Secretária: Renata de 
Carvalho Fidale. 5. Deliberações: 5.1. Os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimi-
dade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Artigo 18, itens (xi), (xii) e (xvii) do Estatuto Social da Companhia, 
aprovar todos os atos a serem praticados pela administração da Companhia no que se refere à emissão de uma (ou mais) 
“Cédula de Crédito Bancário” entre a Companhia, na qualidade de Emitente, e o Banco Bocom BBM S.A. (“Bocom BBM”), 
inclusive todas as suas repactuações, aditivos e renegociações, no montante de até R$5.000.000,00, com vencimento até 
dezembro de 2024, ficando ainda autorizada a constituição das garantias necessárias em conexão com a operação acima 
contratada junto ao Bocom BBM. 5.2. Ficam quaisquer dois Diretores autorizados a praticar todos os atos necessários 
à celebração das operações acima aprovadas, ficando autorizados a celebrar quaisquer contratos, cartas, documentos, 
aditamentos, declarações, recibos ou outros documentos necessários ou convenientes para implementação da operação, 
conforme previsto em seus documentos aprovados. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a 
presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Declaro que a presente confere com o original lavrado em 
livro próprio. São Paulo, 5 de dezembro de 2019. Omilton Visconde Junior, Renata de Carvalho Fidale - Secretária

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019
1. Data, Hora e Local: no dia 12 de dezembro de 2019, às 9h30, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, CEP 04571-000 (“Companhia”). 2. 
Convocação: dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, na forma do parágrafo único do artigo 16 do estatuto social da Companhia. 3. Presença: a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Omilton Visconde Junior; 
e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 5. Ordem do Dia: alteração da composição da Diretoria da Companhia. 6. De-
liberação: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas: 6.1. 
Registrar a renúncia a partir de 31 de dezembro de 2019, conforme carta recebida nesta data, do Sr. Rodolpho Galdino 
Brugugnolle, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6.033.701-1 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 815.273.578-72, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi reeleito em 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de abril de 2019. Ficam registrados os agradecimentos do Conselho 
de Administração pelos serviços prestados pela Sr. Rodolpho à Companhia até a presente data. 6.2. Tendo em vista o acima 
exposto, e o aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 3 de abril de 2019 e 14 de novembro de 
2019, a Diretoria da Companhia passa a ter, a partir de 31 de dezembro de 2019, a seguinte composição, com mandato até 
2 de abril de 2020: (i) como Diretor Presidente - Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separa-
ção total de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 
052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida 
Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (ii) como Diretor Financeiro - Alexandre 
Eduardo Sousa da Cruz, português, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RNE nº V560602N CGPI/
DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.503.219-38, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (iii) 
como Diretor sem designação específica - Cesar Marinho Santos Faria, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, 
portador da cédula de identidade RG nº 11.992.593 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.163.436-95, residente e 
domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Indaiatuba, Estado de São 
Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (iv) como Diretora sem designação específica - Simoni 
Macedo Buranello, brasileira, separada judicialmente, farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG nº 16674061 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.418.208-17, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (v) como 
Diretor sem designação específica - Fernando Marinheiro de Oliveira Junior, brasileiro, casado, publicitário, RG 
nº 19.663.050-2 SSP/SP, CPF/MF nº 811.995.206-59, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de 
São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções, 
CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (vi) como Diretora sem designação específica - 
Renata de Carvalho Fidale, brasileira, casada, advogada, RG nº 27.509.437-6 SSP/SP, CPF/MF nº 274.120.468-37, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 
550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos 
presentes. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 12 de dezembro de 2019. 
Omilton Visconde Junior, Renata de Carvalho Fidale - Secretária

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 3 de abril de 2019, às 10 horas, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Com-
panhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. 3. Composição da Mesa: Ivan Bose do Amaral (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. 
Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) consignação da integralização do aumento de capital pelo acionista Omilton Visconde 
Junior; (ii) consignação da integralização do aumento de capital pelo acionista Marcel Visconde; (iii) aumento do capital 
social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do estatuto social da Companhia; e (iv) consolidação do 
estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou 
restrições: 5.1. Nos termos do Boletim de Subscrição III, anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de 
outubro de 2018, consignar que, em 22 de novembro de 2018, portanto em observância ao prazo ali acordado, o acionista 
Omilton Visconde Junior integralizou o montante de R$355.905,74 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinco 
reais e setenta e quatro centavos), em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade 
da Companhia, equivalente à parcela de R$352.941,16 acrescida dos juros remuneratórios correspondentes à variação 
acumulada do IPCA, acrescida de sobretaxa de 6,5% ao ano (“Sobretaxa” e em conjunto com a variação acumulada do 
IPCA, “Correção”), desde a data da subscrição até a data da efetiva integralização. Os valores integralizados em razão da 
Correção serão destinados à conta de reserva de capital da Companhia, não afetando, portanto, o valor do capital social da 
Companhia. 5.2. Nos termos do Boletim de Subscrição I, anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 
de novembro de 2017, consignar que, em 30 de novembro de 2018, 28 de dezembro de 2018 e 30 de janeiro de 2019, por-
tanto em observância aos prazos ali acordados, o acionista Marcel Visconde integralizou os montantes de R$2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil reais), R$2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) e R$2.297.770,33 
(dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta reais e trinta e três centavos), respectivamente em cada 
uma das datas, totalizando R$7.047.770,33 (sete milhões, quarenta e sete mil, setecentos e setenta reais e trinta e três 
centavos), em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade da Companhia, sendo a última 
equivalente à parcela de R$2.250.000,28 acrescida dos juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada do 
IPCA, acrescida de sobretaxa de 6,5% ao ano (“Sobretaxa” e em conjunto com a variação acumulada do IPCA, “Corre-
ção”), desde a data da subscrição até a data da efetiva integralização. Os valores integralizados em razão da Correção serão 
destinados à conta de reserva de capital da Companhia, não afetando, portanto, o valor do capital social da Companhia. 
5.3. Aprovar a emissão de 77.680.885 (setenta e sete milhões, seiscentas e oitenta mil, oitocentas e oitenta e cinco) novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com direito a voto, pelo preço unitário de emissão de R$0,52 (cinquenta 
e dois centavos de real), fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, parágrafo 1º, inciso I, da Lei das S.A. As ações 
ora emitidas foram totalmente subscritas e parcialmente integralizadas pela parcialidade dos acionistas da Companhia, em 
moeda corrente nacional, nos termos dos boletins de subscrição que, autenticados pela mesa, passam a integrar a presente 
ata na forma do Anexo I. A totalidade dos R$40.394.060,20 (quarenta milhões, trezentos e noventa e quatro mil, sessenta 
reais e vinte centavos) ora subscritos será destinada à conta de capital social da Companhia, ressalvado que os valores 
que vierem a ser integralizados a prazo a título de juros e atualização monetária do preço de subscrição serão destinados 
à conta de reserva de capital, não afetando, portanto, o valor do capital social da Companhia. As novas ações emitidas 
farão jus em igualdade de condições com as ações já existentes a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o 
capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. 5.4. 
Registrar que, em virtude do acima disposto, o capital social da Companhia é aumentado de R$390.697.608,37 (trezentos 
e noventa milhões, seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e oito reais e trinta e sete centavos) para R$431.091.668,57 
(quatrocentos e trinta e um milhões, noventa e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 5.5. 
Em razão da deliberação supra, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a 
refletir o aumento de capital social acima deliberado, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital 
social é de R$431.091.668,57 (quatrocentos e trinta e um milhões, noventa e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 
cinquenta e sete centavos), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 637.455.835 (seiscentas e trinta 
e sete milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, oitocentas e trinta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal.” 5.6. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, os acionistas deliberam consolidar o estatuto social da 
Companhia, passando o mesmo a vigorar com a redação constante no Anexo II à presente ata. 5.7. Aprovar a lavratura da 
Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo  130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente - Ivan 
Bose do Amaral; Secretária - Renata de Carvalho Fidale; Acionistas Presentes: VSAP24 - Fundo de Investimento em Participa-
ções - Empresas Emergentes, representado por seu gestor, Principia Capital Partners Investimentos Ltda., representada por 
Mario Spinola e Castro e Ivan Bose do Amaral, Omilton Visconde Júnior, e Marcel Visconde Confere com a original lavrada 
em livro próprio. Mesa: Ivan Bose do Amaral - Presidente; Renata de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 212.678/19-0 
em 15/04/2019.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 18 de junho de 2019, às 9h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Ci-
dade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310 (“Compa-
nhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do arti-
go 124 da Lei nº6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e 
Castro (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 
(ii) deliberar sobre a reeleição do Conselho de Administração da Companhia; (iii) deliberar sobre a reeleição do presidente 
do Conselho de Administração da Companhia (iv) fixar o valor da remuneração global a ser paga aos administradores da 
Companhia no exercício de 2019; e (v) deliberar sobre a alteração do jornal de grande circulação em que serão realizadas 
as publicações de atos societários da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos, havendo-se autorizado a lavratura da pre-
sente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o Arti-
go130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76: 5.1. Dispensar a presença de administradores e representantes dos auditores inde-
pendentes da Companhia, nos termos do §2º, Artigo134, da Lei nº 6.404/76, por não haver necessidade de esclarecimentos 
a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia, pertinentes às matérias da ordem do dia. 
5.2. Registrar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi convocado ou ouvido por não se encontrar instalado. 5.3. 
Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social findo em 31.12.18, as quais, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores 
Independentes os quais emitiram opinião sem ressalvas, datado de 10 de maio de 2019, foram publicadas na íntegra, no 
dia 17 de maio de 2019, páginas 5 a 9 do jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, e páginas 5 e 6 do jornal “Em-
presas & Negócios”. 5.4. Ficam ratificadas expressamente as publicações das Demonstrações Financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social findo em 31.12.2018, às quais os acionistas representando a totalidade do capital social 
confirmam ter tido pleno acesso e conhecimento, considerando-se sanada inclusive a inobservância dos prazos referidos nos 
Arts. 132 e 133 da Lei nº 6.404/76. 5.5. Consignar que não serão distribuídos dividendos por ter a Companhia apurado 
prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.18, conforme verificado nas demonstrações financeiras ora aprovadas, de 
modo que o resultado negativo apurado será destinado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia. 5.6. Tendo em 
vista o encerramento do presente mandato, aprovar, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social, para mandato unificado de 
1 (um) ano, a se encerrar em 17 de junho de 2020, a reeleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração 
da Companhia: (i) Mario Spinola e Castro, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 53.183.428-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 023.675.077-16, residente e domi-
ciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Eu-
ropa, CEP 04536-001, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Omilton Visconde Júnior, brasilei-
ro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 (SSP/
SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, Cid. Monções, CEP 04571-000, na qualidade de membro 
do Conselho de Administração; (iii) Ivan Bose do Amaral, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
economista, portador da cédula de identidade RG nº 59.666.130-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 947.028.701-06, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Jerônimo da Veiga 
384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iv) Rafael 
Gonçalves Mendes, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro, portador da cédula de identi-
dade RG nº 28.051.252-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 303.696.108-90, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Jerônimo da Veiga 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-
001, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (v) Marcel Visconde, brasileiro, casado no regime de comu-
nhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.557.648-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob 
o nº 111.623.518-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Car-
doso de Melo 1.507, Vila Olimpia, CEP 04548-005, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e (vi) Bruno 
Kirsten Pastore, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 30.827.626-7 (SSP/SP), inscrito 
no CPF/MF sob o nº 223.113.958-82, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 
na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Ad-
ministração. 5.7. Nos termos do parágrafo único do Artigo14 do Estatuto Social, a função de Presidente do Conselho de 
Administração continuará a ser exercida pelo Sr. Mario Spinola e Castro, acima qualificado. 5.8. Os cargos de suplentes dos 
membros do Conselho de Administração ora reeleitos permanecerão vagos e os suplentes serão eleitos oportunamente por 
meio de Assembleia Geral Extraordinária convocada para este fim. 5.9. Os membros do Conselho de Administração ora re-
eleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e declaram expressamente, nos 
termos da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de conde-
nação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da 
concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade.  5.10. Os termos de posse dos conselheiros reeleitos (nos quais constam as respec-
tivas declarações de desimpedimento) estão arquivados na sede da Companhia. 5.11. Fixar, no limite de até R$7.945.977,00 
(sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais), o montante global a ser distribuído 
entre os administradores da Companhia para o exercício de 2019 em curso, de janeiro a dezembro, a título de remuneração 
fixa e variável, incluindo benefícios incorridos ou suportados pela Companhia, verbas de representação e encargos sociais, 
nos termos do Artigo152 da Lei nº 6.404/76. Caberá ao Conselho de Administração definir os montantes individuais a serem 
atribuídos a cada administrador da Companhia, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, 
sua competência e reputação profissional e o valor de seus serviços no mercado. 5.12. Fica estabelecido que os membros 
do Conselho de Administração não receberão qualquer remuneração a título de pro labore pelo cargo que ocupam na 
Companhia, seja por serem acionistas diretos da Companhia ou por já estarem vinculados com a gestão do acionista pelo 
qual foram indicados e eleitos. 5.13. Em virtude do cancelamento da circulação do jornal “Tribuna de Indaiá”, registrar que 
as publicações em jornal de grande circulação dos atos societários da Companhia e demais documentos ordenados pela Lei 
nº 6.404/76, que eram realizadas neste periódico, passarão a ser realizadas no jornal “Empresas & Negócios”, além do 
“Diário Oficial do Estado de São Paulo”, ficando ratificadas quaisquer publicações já realizadas, às quais os acionistas 
confirmam ter tido pleno acesso e conhecimento. 5.14. Registrar que, em razão da não formulação do pedido de que trata 
o Artigo161, §2º da Lei nº 6.404/76, não foi instalado o Conselho Fiscal. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente - Mario Spinola e Castro; 
Secretária - Renata de Carvalho Fidale. Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente  Renata de Carvalho Fidale - Secretária. 
JUCESP nº 444.311/19-1 em 16/08/2019.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 20 de maio de 2019, às 9 horas, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310 (“Com-
panhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. 
Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: 
deliberar sobre aditamento ao Plano de Opção de Compra de Ações 2017 da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas 
decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aditar o Plano de Opção de Compra de Ações 2017 
da Companhia (“Plano”), aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de setembro de 2017, e aditado 
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de setembro de 2018, com vistas a aumentar o número de opções 
outorgadas com base no Plano em 7.100.000 (sete milhões e cem mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal 
e de emissão da Companhia, de forma que as opções outorgadas com base no Plano, ora aditado, respeitarão o limite 
máximo de 32.177.445 (trinta e dois milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal e de emissão da Companhia. 5.2. O Plano aprovado, rubricado por todos os acionistas 
presentes, conforme constante do Anexo I desta ata, ficará arquivado na sede da Companhia. 5.6. Aprovar a lavratura da 
Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Mario Spinola 
e Castro - Presidente, Renata de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 444.310/19-8 em 16/08/2019.

YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27 - NIRE 35.225.442.409

Retificação
Na publicação da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 08/08/2019, às 10hrs, publicada neste jornal 
no dia 09/08/2019, na redução de capital, onde se lê: R$ 97.250.000,00, Leia-se: R$ 97.500.000,00.
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