DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2016
SCHENCK
PROCESS
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA, torna público que requereu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação para fabricação de outras máquinas e
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anteriormente, peças e acessórios, sito à RUA
GUGLIELMO MARCONI, Nº 240 – INDEPENDÊNCIA - TAUBATE/SP.
Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos
C.N.P.J/MF Nº 58.317.751/0001-16
Edital de Convocação
Pelo presente Edital, fica convocada a Comissão de Empregados
da Empresa Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos, com sede à
Rua Fidêncio Ramos, 302 – 8º andar – Bloco B - Vila Olímpia – SP, a
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 14 de Junho de 2016 às 10:00 horas, na Sede do Sindicato dos
Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e
Auxiliares na Administração em Geral de São Paulo, estabelecido na Rua Cesário Ramalho, 122 – Cambuci- SP, para discutirem
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A - Renovação do
Banco de Horas; B - Votação e aprovação das condições e sua implantação. Nota: A Assembleia será realizada em única convocação.
São Paulo, 12 de Maio de 2016.
Aparecido do Carmo Mendes
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de
Mercadorias em Geral e Aux. na Adm. em Geral de São Paulo.

COMUNICADO - EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS
LED CREATION PRODUÇÕES VISUAIS - EIRELI, estabelecida à Avenida Bosque da Saúde, 1293 – Bairro Saúde – CEP
04142-092, nesta cidade de São Paulo, Estado SP, inscrita no CNPJ sob nº 08.027.032/0001-92, IE nº 143.519.072.117
e CCM sob nº 4.972.5750 vem, por meio desta, comunicar a perda dos seguintes documentos fiscais (Livros Mod. 06,
51 e 57) ficando os mesmos sem o devido valor. São Paulo, 17 de Maio de 2016.

AVISO DE ADIAMENTO
COLETA DE PREÇO Nº 026/2016 - PROCESSO ASF Nº 057/2016
A Associação Saúde da Família comunica aos interessados que a sessão pública designada para o dia 23/05/2016, às 9h30,
destinada à contratação de empresa especializada para execução de obras de Reforma e Adequação Predial para implantação
da Unidade Básica de Saúde Jardim Guanhambu, no município de São Paulo, incluindo o fornecimento de insumos materiais,
mão de obra e equipamentos – critério menor preço – empreitada por preço global, foi ADIADA sine die.
Em momento oportuno será republicado o edital.
São Paulo, 18 de maio de 2016.
Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 17.261.661/0001-73 - NIRE 35.300.463.412
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A. (“Companhia”), na forma prevista no
Artigo 124 da lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 31 de maio
de 2016, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, 12.901, Torre Oeste, Bloco C, 4º andar, Conjunto 401, Dep 12 e 13 Tipo G 4SS G4, Brooklin, CEP 04578-000, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) ratificação da aquisição, pela Companhia, e subsequente cancelamento de ações preferenciais das classes MP48, MP53 e MP22; (ii) aprovação do aumento do capital social no valor de R$
192.000,00, mediante a emissão de novas ações preferenciais nominativas; (iii) aprovação da criação de novas classes
de ações preferenciais de acordo com o plano de expansão da Companhia; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da
Companhia para refletir as deliberações aprovadas pelos acionistas. Os documentos pertinentes às matérias a serem
debatidas encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da Companhia. O acionista que desejar
ser representado por procurador, constituído na forma do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, deverá depositar o respectivo mandato na sede da Companhia até 24 horas antes da realização da Assembleia. São Paulo, 17 de maio de 2016.
Silvio José Bandini - Diretor.
(17-18-19)

Cetenco Engenharia S.A.
CNPJ Nº 61.550.497/0001-06 - NIRE 35.3.00024079 - Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 29 de abril de 2016, às 12:00 horas, na Rua Maria Paula, 36 - 8º andar: Composição da Mesa:
Presidência - Domingos Malzoni, Secretário - Gildo Alberto Olson. Edital de Convocação: Publicado nas edições dos dias
14, 15 e 16/04/16 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário do Comércio Indústria & Serviços. Deliberações:
Por unanimidade de votos foram aprovados: 1) As contas da Diretoria, consubstanciadas no Balanço Patrimonial e demais
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2015, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes,
publicado na íntegra em 30/03/2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio Indústria &Serviços,
ficando portanto dispensado da publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 da Lei das S.A. 2) A distribuição do lucro
líquido: a) do lucro líquido de R$ 62.368.637,31 (Sessenta e dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e trinta
e sete reais e trinta e um centavos) deduzir a importância de R$ 2.516.200,00 (Dois milhões, quinhentos e dezesseis mil e
duzentos reais) a título de Reserva Legal; b) R$1.630.310,00 (Um milhão, seiscentos e trinta mil, trezentos e dez reais) a
título de Dividendos Obrigatórios aos acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome no livro próprio de acionistas; c)
Transferência do saldo remanescente para a Reserva de Lucros a Realizar, tendo em vista de o mesmo não ter sido realizado
financeiramente. São Paulo, 29 de abril de 2016. Domingos Malzoni - Presidente - Gildo Alberto Olson - Secretário - Acionistas:
Por Construtora Centenário S.A. - Empreendimentos e Participações - Marco Antonio Malzoni - Domingos Malzoni, Marco
Antonio Malzoni, Renato Aufiero Malzoni, e Gildo Alberto Olson. A presente é cópia fiel da ata original arquivada na sede
da sociedade. a) Gildo Alberto Olson - Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº
197.750/16-3, em 10/05/16. a) Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ODEBRECHT RODOVIAS S.A.

Subsidiária Integral - CNPJ nº 21.626.030/0001-88 - NIRE 3530047428-7
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 25/04/2016
Dia, Hora e Local: 25/04/2016, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Rua Lemos Monteiro, 120, 8º andar, Parte I,
Butantã, São Paulo/SP, CEP 05501-050. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: Paulo Henyan Yue Cesena, Carlos Fernando Anastácio, Marcelo Felberg e Paulo Henrique dos Santos Quaresma.
Mesa: Paulo Henyan Yue Cesena, Presidente; e Sara Guimarães Sampaio Tavares, Secretária. Ordem do Dia: I) Matérias para
deliberação: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidiram (i) retiﬁcar o item I) “Matérias para deliberação”, alínea (i), da ata da Reunião do Conselho de Administração
da Companhia realizada em 22/04/2016, que passa a conter o seguinte teor: “ratiﬁcar a prestação de ﬁança, na proporção da
Participação e em regime de não solidariedade com as demais acionistas e também ﬁadoras (“Fiança”), em garantia às obrigações, principais e assessórias, assumidas pela ViaRio no âmbito da quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, com garantia ﬁdejussória, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos
de distribuição, no valor total de até R$400.000.000,00 (“Debêntures”), tendo em vista a prorrogação do prazo de vencimento
das Debêntures, as quais passarão a ter, como nova data de vencimento, o dia 30/08/2016 (“Nova Data de Vencimento”), sendo
certo que a Fiança se manterá vigente, nos termos e condições anteriormente acordados, até a Nova Data de Vencimento ou
até o integral cumprimento e liquidação das obrigações por ela garantidas, o que ocorrer por último, nos termos da respectiva
escritura de emissão das Debêntures”; e (ii) ratiﬁcar todos os demais termos da RCA de 22/04, os quais permanecem inalterados. II) Matérias para conhecimento: Nada a registrar. III) Matérias de Interesse da Companhia: Nada a registrar.
IV) Encerramento da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que, lida
e achada conforme, foi assinada pelos presentes. São Paulo/SP, 25/04/2016. MESA: Paulo Henyan Cesena, Presidente; e Sara
Guimarães Sampaio Tavares, Secretária. Conselheiros: Paulo Henyan Yue Cesena, Carlos Fernando Anastácio, Marcelo Felberg
e Paulo Henrique dos Santos Quaresma. Certiﬁco e dou fé que essa ata é cópia ﬁel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo/SP,
03/05/2016. Sara Guimarães Sampaio Tavares - Secretária. JUCESP nº 213.154/16-0 em 16/05/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
Praça São Francisco, 26 - Fone/Fax (**)15 3267-8800
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 023/2016
PREGÃO (PRESENCIAL) nº 022/2016
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de óleo diesel S500 à granel em
pedido mínimos de 5.000 litros, num total estimado de 60.000 litros, com cessão a título
de comodato e livre de quaisquer despesas, inclusive de fretes, dos equipamentos abaixo
descritos que serão utilizados exclusivamente pela PREFEITURA no seu parque de
abastecimento, para armazenamento e distribuição dos combustíveis adquiridos, enquanto
vigorar o contrato. Expirada a vigência contratual, os equipamentos estarão à disposição
da CONTRATADA para suas remoções, às suas expensas. São os equipamentos:
s  UM RESERVATRIO COM CAPACIDADE PARA  LITROS PARA DEPSITO DE LEO DIESEL
s  UMA BOMBA PARA COMBUST¤VEL COM lLTRO
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/06/2016
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h30min
O Edital completo e maiores informações na Divisão de Licitações sito à Rua São
Francisco nº 248 - Centro - Capela do Alto/SP - tel. 15 3267-5284 ou pelo e-mail
licitacao2@capeladoalto.sp.gov.br.
Marcelo Soares da Silva - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Marília
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 111/2016
Nº LICITAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 629775
Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Licitação
Exclusiva para ME/EPP/Equiparados - LC 147/2014 para Registro de Preços visando à eventual
aquisição de materiais geográficos, destinados à Secretaria Municipal da Educação. Prazo de
12 meses, conforme Anexo I deste Edital. Cadastramento das Propostas: até o Dia 13/06/2016,
às 09:00 horas. Início do Pregão: Dia 13/06/2016 às 13:00 horas no Portal do Banco do Brasil, site:
www.licitacoes-e.com.br. O Edital também estará disponível no site www.marilia.sp.gov.br/licitacao.
Demais informações na Divisão de Licitação - Av. Carlos Gomes, 201 - Marília/SP - (14) 3402-6045.
Profª Maria de Fátima F. Leiva Gatti - Secretária Municipal da Educação

RATIFICAÇÃO
Ratifico a dispensa de licitação para a locação do imóvel situado na Rua Doutor César Martins
Pirajá, nº 218 destinado a abrigar a sede do Conselho Tutelar de Marília, sendo proprietária a
Srª Lúcia Tavares Sebastião - RG nº 02.730.381, inscrita no CPF/MF 085.991.238-82, no valor
mensal de R$ 3.200,00; embasado no Artigo 24 Inciso X da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Marília, 18 de maio de 2016.
Neide Brito de Moura Leati - Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Informamos que se encontram publicados no Diário Oficial do Município de Marília/SP, site:
https://diariooficial.marilia.sp.gov.br/, do dia 19/05/2016, os valores unitários referentes às Atas de
Registro de Preços dos seguintes processos:

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 21/2016
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro
de Preços para eventual Aquisição de Material de Enfermagem e Caixa de Isopor, destinados à
Secretaria Municipal da Saúde - Prazo 12 meses.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 64/2016
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro
de Preços para Eventual Aquisição de EPI’s, Toucas Descartáveis e Luvas de Procedimentos, em
Conformidade com o Anexo I do Edital, Destinados às Secretarias Municipais do Meio Ambiente e
Limpeza Pública e da Educação. Prazo 12 Meses.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 84/2016
Órgão: Prefeitura Municipal de Marília. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Objeto: Registro
de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Óleo Lubrificante, destinada à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública.
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Moinho Água Branca S.A.
CNPJ/MF 61.157.723/0001-93 NIRE 35300041330 - Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 18/04/16, 11hs, na sede social. Presente acionista representando mais de 2/3 do capital. Mesa: José Hlavnicka, Presidente Ivan Soldan Salema, Secretário. Edital de convocação publicado DOE/SP e Diário Comércio Indústria & Serviços
(DCI) de 7/8/9 de 04/16 Deliberações: aprovadas as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/15, publicadas
DOE/SP e Diário Comércio Indústria & Serviços (DCI) de 18/3/16 e deliberado que o lucro verificado será destinado à compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores; fixada em R$ 80.000,00 a remuneração anual dos Administradores.
Acionista presente: Litex Trading Sociedad Anonima. A íntegra desta Ata foi lavrada no livro próprio e arquivada na JUCESP
sob nº 201.301/16-8, em sessão de 10/05/16, e publicado seu extrato conforme permite o §3º do artigo 130 da Lei 6404/76.

RENOVA EÓLICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 11.289.590/0001-30 - NIRE 35.300.445.121

Edital de Convocação aos Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures da
Renova Eólica Participações S.A.
Nos termos da Cláusula 8.2 ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos de Distribuição da Renova Eólica Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, parte, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 11.289.590/0001-30 e arquivada perante a Junta Comercial do Estado
de São Paulo (“JUCESP”) sob nº 35.300.445.121, conforme aditado (a “Escritura de Emissão” e a “Emissora”, respectivamente), ficam
os Debenturistas e o Agente Fiduciário convocados a participar da Assembleia Geral de Debenturistas, que se realizará, em primeira
convocação, no dia 02 de junho de 2016, às 10 horas, na sede da Emissora, acima indicada, para deliberar sobre a anuência prévia
sobre a alienação fiduciária das ações de emissão da Nova Energia Holding S.A., sociedade por ações com registro de emissora de
valores mobiliários na categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na Avenida Roque Petroni Júnior,
999, 15º andar, parte 3, Bairro Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04707-910, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.853.844/0001-18
(“Nova Energia”) controladora da Emissora, detidas pela Renova Energia S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Roque
Petroni Júnior, 999, 4º andar, Bairro Vila Gertrudes, São Paulo - SP, CEP 04707-910, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.534.605/0001-74
(“Renova”), que foram dadas em garantia, sob condição suspensiva, por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras
Avenças, celebrado entre Renova, Planner Trustee DTVM Ltda. e com Interveniência da Nova Energia, firmado em 28 de janeiro de
2016, com eficácia sujeita à obtenção de anuências dos Debenturistas, nos termos da Cláusula 5.1, alínea “m” da Escritura de Emissão.
Informações Gerais: Observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), os Debenturistas deverão
encaminhar, anteriormente à data da Assembleia Geral, ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br,
cópia dos documentos comprobatórios de sua representação, bem como lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) que representam e suas
respectivas quantidades, bem como levar as vias físicas para a assembleia. Adicionalmente, os documentos relacionados às matérias
constantes da ordem do dia encontram-se à disposição dos Debenturistas, na sede da Emissora. São Paulo, 16 de maio de 2016.
Renova Eólica Participações S.A.

Ápice Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certiﬁcados
de Recebíveis Imobiliários da 65ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A.
Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) da 65ª Série da 1ª
Emissão da Ápice Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção às cláusulas 12.3, 12.4 e 12.6 do Termo de Securitização dos CRIs (“Termo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRIs (“AGT”),
a ser realizada, em primeira convocação, em 28 de junho de 2016, às 10.30 horas, na sede da Emissora na
Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, Conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (i) não declaração de vencimento antecipado dos CRIs em virtude de ocorrência
de um Evento de Recompra Compulsória, tendo em vista a recusa da seguradora de cobertura dos riscos de alagamento/inundação e/ou terremoto, junto à Apólice nº 2301, vigente até 12 de novembro de 2016; (ii) em consequência da deliberação acima, aprovar a substituição da cobertura dos riscos de alagamento/inundação e/ou
terremoto, referente aos imóveis objeto das matrículas nº 83.999, 84.000 e 84.001, todas do 2º Registro de Imóveis do Recife/PE (“Imóvel”), conforme indicados no item (b) da Cláusula 7.7.2 do Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel, por uma obrigação específica da CB CAMPO GRANDE RIO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.854.694/0001-31 (“Fiduciante”), a ser formalizada mediante a emissão de declaração unilateral da Fiduciante, de reparar todos os danos e prejuízos causados aos Titulares dos CRI, decorrentes
de sinistro relacionado a alagamento/inundação e/ou terremoto no Imóvel; (iii) ratificar todos os demais termos
e condições dos Documentos da Oferta, que permanecerão inalterados, inclusive, sem limitação, a obrigação de
contratação do Seguro Patrimonial do Imóvel, que deverá atender aos demais requisitos, riscos e coberturas descritos nos itens (a), (b) e (c) da Cláusula 7.7.2 do Contrato de Alienação Fiduciária do imóvel. Informações Gerais: Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até às 14:00 horas do dia 24 de junho de 2016, ao Agente Fiduciário, para o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas respectivas quantidades de CRIs. No dia de realização da AGT, os representantes dos Titulares dos
CRIs deverão se apresentar com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos
documentos originais previamente encaminhados por e-mail. São Paulo, 17 de maio de 2016.
Fernando Cesar Brasileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Ápice Securitizadora S.A.

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Ata de Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 29 de Abril de 2016
1. Data, Hora e Local: 29 de Abril de 2016, às 10h00min horas, na sede social da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”),
localizada na Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP: 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. 2. Convocação/Presença: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em conformidade com o disposto
no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme
registro de presença lavrado em livro próprio. 3. Mesa: Sr. Fernando Cesar Brasileiro (Presidente); e Sr. Rodrigo Henrique Botani
(Secretário). 4. Ordem do Dia: (a) exame, discussão e aprovação das demonstrações ﬁnanceiras da Companhia referentes
ao exercício social ﬁndo em 31.12.2015; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social ﬁndo em
31.12.2015 e sobre a distribuição de dividendos. 5. Deliberações: O Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia, e
após examinarem e discutirem as matérias constantes de ordem do dia, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foram APROVADAS pelos acionistas da Companhia: (a) integralmente, sem quaisquer restrições, as contas
dos administradores, o Relatório da Administração, as demonstrações ﬁnanceiras e as respectivas notas explicativas e o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social ﬁndo em 31.12.2015, publicadas nos jornais “Diário Ocial do
Estado de São Paulo (DOESP)” e “Diário Comércio & Indústria (DCI)”, na edição de 19 de abril de 2016; e (b) a Proposta da
Administração para destinação do resultado do exercício social ﬁndo em 31.12.2015. A destinação do lucro líquido do exercício social ﬁndo em 31.12.2015, apurado no montante de R$ 946.000,00 (novecentos e quarenta e seis mil reais), resultante
das atividades da Companhia, conforme segue: (i) não constituição de reserva legal, por ter atingido o limite de 20% do capital social, conforme deﬁnido na legislação em vigor; (ii) R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais) a título de dividendo
mínimo obrigatório; (iii) R$ 709.000,00 (setecentos e nove mil reais) a título de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório.
A ratiﬁcação de todos os atos, relacionados à distribuição de dividendos, praticados pelo Conselho de Administração. 6.
Encerramento, Lavratura e Aprovação: Nada mais havendo a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer uso da
palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos
os presentes, aprovada e assinada. Por ﬁm os presentes autorizaram a administração da Companhia a publicar, a presente ata,
em forma sumária, com a omissão das assinaturas dos acionistas, e tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. 7. Assinaturas da Totalidade dos Acionistas da Companhia: Ápice Consultoria Financeira
e Participações Ltda. e Fernando Cesar Brasileiro. Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião para a lavratura da
presente Ata, que vai assinada pelo Presidente da mesa e pelo Secretário, após o que, lida e achada conforme, foi por todos os
presentes assinada. Mesa: Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa, Rodrigo Henrique Botani - Secretário.
Totalidade dos Acionistas Presentes: Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. Fernando Cesar
Brasileiro - CPF/MF nº 082.354.358-70, Arley Custódio Fonseca - CPF/MF nº 307.140.588-07, Fernando Cesar Brasileiro CPF/MF nº 082.354.358-70. JUCESP nº 211.160/16-7 em 11.05.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Pilot Pen do Brasil S.A. Indústria e Comércio
CNPJ/MF 61.203.931/0001-81 - NIRE 35300056931
Ata de Assembléia Geral Ordinária Realizada em 26 de Abril de 2016
Data, Horário e Local: Aos 26 dias do mês de Abril de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade e Estado de
São Paulo, na Rua do Paraíso, n° 148 - 8o andar, Paraíso. Presença: Dos Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme
se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa Diretora: Presidente: Sr. Masami Muramatsu e
Secretário: Sr. Claudio Kazuyoshi Ogura. Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem
do Dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de Dezembro de 2015; b) Deliberar sobre destinação do resultado do exercício; c) Eleição dos membros da Diretoria
para o próximo mandato, assim como fixação da respectiva remuneração dos mesmos; e d) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Deliberações: Decidiram os Acionistas, após discussão e votação da matéria constante da Ordem do Dia, por unanimidade de votos:
a) Aprovar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em
31 de Dezembro de 2015, sendo que tais documentos foram devidamente publicados no dia 08 de Abril de 2016 no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e Diário Comércio & Indústria; b) Quanto à destinação do resultado do exercício: b1) Aprovar a transferência total do saldo de
Lucro Líquido do exercício de 2015, no valor de R$ 6.411.810,81 (seis milhões, quatrocentos e onze mil, oitocentos e dez reais e oitenta e um
centavos), para a conta de Reserva para Investimentos; b2) Pela não distribuição de dividendos, inclusive o mínimo obrigatório, em
conformidade com o disposto na Lei n° 9.249/95 e Estatuto Social da Sociedade, em seu parágrafo único, item “c” do artigo 16°, em razão de
já ter sido distribuída e paga a importância bruta de R$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), a título de juros sobre
capital próprio, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de Novembro de 2015; b3) Aprovar a distribuição de
R$ 425.752,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais) aos Diretores, a título de gratificação, valor este
devidamente provisionado em Dezembro de 2015; c) Eleitos para o mandato de 1 (um) ano, ou seja, até a próxima Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada no mês de Abril de 2017 os Diretores: Diretor Presidente: Sr. Masami Muramatsu, japonês, casado, industrial, portador do RNE
n° G136765-K e CPF/MF n° 237.949.538-60; e Diretores: Sr. Claudio Kazuyoshi Ogura, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador do RG n° 9.935.603-X e CPF/MF n° 921.974.188-15, Sr. Hideaki Sano, japonês, casado, industriai, portador do RNE n° G164922-M
e CPF/MF n° 238.144.298-77, e Sr. Osvaldo Akira Satake, brasileiro, casado, industrial, portador do RG n° 8.462.076-6 e CPF/MF
n° 906.483.318-49, todos com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, n° 148 - 8o andar, Paraíso,
CEP 04103.000; c1) Os Diretores eleitos na presente Assembleia declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei,
que impeçam de exercerem atividades mercantis; c2) Os Diretores eleitos ficam desde já empossados em seus respectivos cargos de acordo
com as assinaturas do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria; c3) Os honorários da Diretoria foram fixados em
conformidade com documento devidamente assinado pelos Acionistas; e c4) Votos de agradecimento ao Sr. Ilídio Afonso Crespo, pela
colaboração à Sociedade como Diretor, sendo lhe concedido uma gratificação especial no valor de R$ 15.755,12 (quinze mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e doze centavos). Encerramento: Oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou,
foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que reaberta a sessão, foi lida, conferida,
aprovada e, por todos assinada. Presidente da Mesa - Sr. Masami Muramatsu e Secretário da Mesa - Sr. Claudio Kazuyoshi Ogura.
Acionistas: Pilot Corporation - Pp. Sr. Masami Muramatsu e Sr. Masami Muramatsu. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
competente. São Paulo-SP, 26 de Abril de 2016. Presidente da Mesa - Sr. Masami Muramatsu; Secretário da Mesa - Sr. Claudio Kazuyoshi
Ogura. Acionistas: Pilot Corporation - Pp. Sr. Masami Muramatsu; Sr. Masami Muramatsu. JUCESP nº 211.127/16-4 em 01/05/2016. Flávia
R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

PHB Industrial S.A. - CNPJ/MF nº 03.698.762/0001-00
Relatório da Diretoria
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativos aos exercícios encerrados
em 31/12/2015 e 31/12/2014. Permanecemos à inteira disposição dos Srs. acionistas para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Serrana-SP, 18 de maio de 2016 A Diretoria
Demonstrações do resultado Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Ativo
2015
2014
2015
2014
Circulante
4.523
6.382
28
20
Caixa e equivalentes de caixa
3.784
5.546 Receita líquida
(71)
(119)
Estoques
738
835 Custo dos produtos vendidos
(43)
(99)
Demais contas a receber
1
1 Prejuízo bruto
Não circulante
249
468 Despesas (receitas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(1.942) (2.062)
Tributos a recuperar
246
268
Outras receitas operacionais, líquidas
11
Depósitos judiciais
3
200
(1.985) (2.150)
Imobilizado
596
722 Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
(291)
(249)
Intangível
5.113
4.931 Resultado financeiro: Despesas financeiras
Receitas financeiras
783
531
Diferido
50.161
50.161
492
282
56.119
56.282
(1.493) (1.868)
Total do ativo
60.642
62.664 Prejuízo do exercício
Prejuízo por ação básico e diluído – R$
(0,019) (0,024)
Passivo e patrimônio líquido
2015
2014
Demonstrações das mutações patrimônio líquido - Em milhares de reais
Circulante
1.242
716
Capital
Prejuízos
Fornecedores
17
27
social acumulados
Total
Empréstimos e financiamentos
1.068
541
77.537
(21.642)
55.895
Salários e contribuições sociais
116
112 Em 31 de dezembro de 2013
(1.868)
(1.868)
Demais contas a pagar
41
36 Prejuízo do exercício
77.537
(23.510)
54.027
Não circulante
6.866
7.921 Em 31 de dezembro de 2014
(1.493)
(1.493)
Empréstimos e financiamentos
6.863
7.919 Prejuízo do exercício
Em
31
de
dezembro
de
2015
77.537
(25.003)
52.534
Demais contas a pagar
3
2
Patrimônio líquido
52.534
54.027
A Diretoria
Capital social
77.537
77.537
Marcos Antonio Lebre Rizzotti - Contador CRC–1SP248359/O-4
Prejuízos Acumulados
(25.003) (23.510)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações
Total do passivo e patrimônio líquido
60.642
62.664
financeiras, as quais estão a disposição na sede da empresa.

Demonstrações dos ﬂuxos de caixa - Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2015
Prejuízo operacional antes do IR e da CS
(1.493)
Ajustes: Depreciação
125
Provisão para perdas nos estoques
827
Provisão para contingências
405
Juros sobre financiamentos
290
Variações nos ativos e passivos
Estoque
(730)
Tributos a recuperar
22
Demais ativos
(208)
Fornecedores
(10)
Demais passivos
10
Caixa gerado nas operações
(762)
Juros pagos
(291)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
(1.053)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado/intangível
(182)
Recebimento da venda de ativo imobilizado
1
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(181)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de financiamentos
(528)
Ingressos de financiamentos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades financiamentos
(528)
Aumento líquido (redução) caixa e equivalente de caixa
(1.762)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
5.546
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
3.784

2014
(1.868)
163
1.192
247
(1.283)
(67)
161
(2)
21
(1.436)
(243)
(1.679)
(134)
5
(129)

2.665
2.665
857
4.689
5.546
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Ápice Securitizadora S.A.

Elevadores Atlas Schindler S.A.

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Ata de Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 29 de Abril de 2016
1. Data, Hora e Local: 29 de Abril de 2016, às 10h00min horas, na sede
social da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida
Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP: 04506-000, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação/Presença:
Dispensada a publicação do Edital de Convocação, em conformidade com
o disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, por estar
presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme registro de
presença lavrado em livro próprio. 3. Mesa: Sr. Fernando Cesar Brasileiro
(Presidente); e Sr. Rodrigo Henrique Botani (Secretário). 4. Ordem do Dia:
(a) exame, discussão e aprovação das demonstrações ﬁnanceiras da
Companhia referentes ao exercício social ﬁndo em 31.12.2015; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social ﬁndo em
31.12.2015 e sobre a distribuição de dividendos. 5. Deliberações: O Senhor Presidente declarou instalada a Assembleia, e após examinarem e
discutirem as matérias constantes de ordem do dia, por unanimidade de
votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foram APROVADAS pelos
acionistas da Companhia: (a) integralmente, sem quaisquer restrições, as
contas dos administradores, o Relatório da Administração, as demonstrações ﬁnanceiras e as respectivas notas explicativas e o parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social ﬁndo em 31.12.2015,
publicadas nos jornais “Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo (DOESP)” e
“Diário Comércio & Indústria (DCI)”, na edição de 19 de abril de 2016; e (b)
a Proposta da Administração para destinação do resultado do exercício
social ﬁndo em 31.12.2015. A destinação do lucro líquido do exercício social ﬁndo em 31.12.2015, apurado no montante de R$ 946.000,00
(novecentos e quarenta e seis mil reais), resultante das atividades da
Companhia, conforme segue: (i) não constituição de reserva legal, por ter
atingido o limite de 20% do capital social, conforme deﬁnido na legislação
em vigor; (ii) R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais) a título de
dividendo mínimo obrigatório; (iii) R$ 709.000,00 (setecentos e nove mil
reais) a título de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório. A ratiﬁcação
de todos os atos, relacionados à distribuição de dividendos, praticados
pelo Conselho de Administração. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação: Nada mais havendo a tratar e nenhum dos presentes querendo fazer
uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrouse a presente ata, que lida e achada conforme, foi por todos os presentes,
aprovada e assinada. Por ﬁm os presentes autorizaram a administração da
Companhia a publicar, a presente ata, em forma sumária, com a omissão
das assinaturas dos acionistas, e tomar todas as medidas necessárias à
efetivação das deliberações ora aprovadas. 7. Assinaturas da Totalidade
dos Acionistas da Companhia: Ápice Consultoria Financeira e Participações Ltda. e Fernando Cesar Brasileiro. Nada mais havendo a ser tratado,
foi suspensa a reunião para a lavratura da presente Ata, que vai assinada
pelo Presidente da mesa e pelo Secretário, após o que, lida e achada
conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Fernando Cesar
Brasileiro - Presidente da Mesa, Rodrigo Henrique Botani - Secretário.
Totalidade dos Acionistas Presentes: Ápice Consultoria Financeira e
Participações Ltda. Fernando Cesar Brasileiro - CPF/MF nº 082.354.35870, Arley Custódio Fonseca - CPF/MF nº 307.140.588-07, Fernando Cesar Brasileiro - CPF/MF nº 082.354.358-70. JUCESP nº 211.160/16-7 em
11.05.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CNPJ nº 00.028.986/0001-08 – NIRE 35.3.0013975.5
Ata de Reunião do Conselho de Administração de Elevadores
Atlas Schindler S.A., realizada em 15 de abril de 2016
Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2016, às 10:00 (dez horas),
reuniram-se em sessão extraordinária, na Avenida do Estado, nº 6116,
na Capital do Estado de São Paulo, os membros do Conselho de
Administração da Elevadores Atlas Schindler S.A., deliberando-se
preliminarmente sobre a composição da mesa, designando-se por aprovação unânime dos Conselheiros presentes o Sr. Luis Jose Del Barrio
Ruiz como Presidente da reunião e, para secretariá-lo, convidou a mim
Renata Maria Rose de Resegue. Esclareceu o Sr. Presidente que a reunião tinha por ﬁnalidade a seguinte Ordem do Dia: (1) reeleição, pelo
período de 03 (três) anos, com mandatos reiniciando em 25 de abril de
2016 até 24 de abril de 2019, dos Srs. Andre Abboud Inserra, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG
nº 14.559.500, órgão emissor SSP/SP, e do CPF/MF nº 114.574.898-80,
designado para ocupar o cargo de Diretor Presidente, Francisco
Albaladejo Bosco, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.236.870, inscrito no CPF/MF
sob o nº 032.779.978-12, designado para ocupar o cargo de Diretor,
José Carlos Agrelo Lusquiños, espanhol, casado, administrador
de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE nº W344383-7
e do CPF/MF nº 246.278.527-20, designado para ocupar o cargo de
Diretor e Georg Kasimir Marbach, suíço, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RNE nº V288005 A, inscrito no CPF/MF
sob o nº 055.993.397-50, designado para ocupar o cargo de Diretor,
passando a acumular também o cargo de Diretor de Relações com
os Investidores, todos com escritório na Avenida do Estado, nº 6116,
Cambuci, na Capital do Estado de São Paulo. Declarações: Os
Diretores eleitos acima, declararam, sob as penas da lei, não estarem
impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade, nem estarem condenados ou sob efeitos de condenação a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do artigo 147,
I da Lei nº 6.404/76. Discutida e votada a Ordem do Dia, foi a mesma aprovada pela unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a
tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em seguida lida e aprovada pela unanimidade dos presentes.
(aa) Sr. Luis Jose Del Barrio Ruiz, Presidente; Dra. Renata Maria Rose
de Resegue, Secretária; Sr. Andre Abboud Inserra; Sr. Stephen Charles
O’Sullivan, pp. Sr. Carlos Guembe Gonzalez-Guinea. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada no livro de reuniões do Conselho de
Administração de Elevadores Atlas Schindler S.A. Renata Maria Rose
de Resegue - Secretária. Visto: Marisa Aparecida da Silva - OAB/SP
nº 134.169. JUCESP nº 211.829/16-0, em 12/05/2016. (a) Flávia R.
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CETIP INFO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ nº 09.473.050/0001-60 - NIRE 35.300.378.733
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Realizada em 29 de Abril de 2016
Data, Horário e Local: Aos 29/04/16, às 10:00 horas, na sede social da
CETIP INFO TECNOLOGIA S.A. (“Companhia”), na cidade de Barueri/
SP, na Alameda Xingu, nº 350, Sala 201, parte, Alphaville Industrial, CEP:
06455-030. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação, nos
termos do artigo. 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“LSA”). As demonstrações
ÀQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPSXEOLFDGDVQDVHGLo}HVGHGR-RUQDO9DORU(FRQ{PLFRGRV(VWDGRVGR5LRGH-DQHLURH6mR3DXORHGR'LiULR2ÀFLDOGR(VWDdo do Rio de Janeiro. Presenças: Presente a acionista Cetip S.A. - MerFDGRV 2UJDQL]DGRV LQVFULWD QR &13-0) VRE R Q 
(“Cetip” ou “Companhia”), representando a totalidade do capital social da
Companhia. Mesa: 6U*LOVRQ)LQNHOV]WDLQ3UHVLGHQWHH6U5HLQDOGR5DEHORGH0RUDLV)LOKR6HFUHWiULROrdem do Dia: (1) tomar as contas dos
DGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
UHODWLYDV DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP    GHOLEHUDU VREUH
DGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
  À[DU D UHPXQHUDomR JOREDO GD DGPLQLVWUDomR SDUD R H[HUFtFLR GH
  DOWHUDURREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLD  FDVRDSURYDGRRLWHP
  DFLPD GHOLEHUDU VREUH D UHIRUPD GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD
Deliberações: Após análise das matérias constantes da ordem do dia e
KDYHQGRVHDXWRUL]DGRDODYUDWXUDGDSUHVHQWHDWDQDIRUPDGHVXPiULR
H D VXD SXEOLFDomR FRP RPLVVmR GD DVVLQDWXUD GD DFLRQLVWD FRQIRUPH
IDFXOWD R DUW    H  GD /6$ IRUDP WRPDGDV VHP TXDLVTXHU
UHVHUYDVRXUHVVDOYDVDVVHJXLQWHVGHOLEHUDo}HV  Aprovar as contas
GRVDGPLQLVWUDGRUHVHDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtcio social encerrado em 31/12/15. (2) Aprovar a proposta de destinação
GROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRFRUUHVSRQGHQWH
D5QRVVHJXLQWHVWHUPRV D GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
QR PRQWDQWH GH 5 H E  5 SDUD FRQVWLWXLção de reserva estatutária, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da
&RPSDQKLD 2 SDJDPHQWR GRV GLYLGHQGRV RUD DSURYDGR VHUi UHDOL]DGR
em 23/05/16. (3) AprovarDDXVrQFLDGHUHPXQHUDomRJOREDODRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLRGHUHVSHFWLYDPHQWHWHQGR
HPYLVWDTXHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVVmRWDPEpP'LUHWRUHVGDCetip, única
DFLRQLVWDGD&RPSDQKLDHMiUHFHEHPUHPXQHUDomRSDUDRH[HUFtFLRGH
VXDVIXQo}HVFRPRDGPLQLVWUDGRUHVGDTXHODVRFLHGDGH  Aprovar a alWHUDomRGRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLDSDUDLQFOXLUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH´DQiOLVHHGHVHQYROYLPHQWRGHVLVWHPDVµH´JHVWmRGHEDQFRVGH
dados”. (5) Aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social, em função
GDDOWHUDomRGRREMHWRVRFLDOTXHSDVVDUiDYLJRUDUDSDUWLUGDSUHVHQWH
GDWDFRPDUHGDomRFRQVROLGDGDFRQVWDQWHGR$QH[R,jSUHVHQWHFXMD
FySLD HQFRQWUDVH DUTXLYDGD QD VHGH GD &RPSDQKLD Encerramento:
1DGDPDLVKDYHQGRDWUDWDUIRUDPHQFHUUDGRVRVWUDEDOKRVODYUDQGRVH
D SUHVHQWH DWD QD IRUPD VXPiULD TXH OLGD H DFKDGD FRQIRUPH IRL SRU
todos assinada. São Paulo, 29/04/2016. Mesa: Gilson Finkelsztain
- Presidente e Reinaldo Rabelo de Morais Filho - Secretário.
CETIP S.A. - Mercados Organizados. JUCESP nº 213.002/16-4 em
16/05/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93 - NIRE 35.300.050.274
CARTA-RENÚNCIA
Barueri, 31 de março de 2016. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A. - Avenida Dr. Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues,
939, lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park - CEP 06460-040, Barueri, São
Paulo, Brasil. Referente: Renúncia de membro da Diretoria Executiva. Prezados Senhores, Eu, Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, venho pelo presente renunciar ao cargo de Diretor Vice-Presidente da
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., em
caráter irrevogável e irretratável. Sendo o que tinha para o momento,
subscrevo-me. Atenciosamente, Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho.
JUCESP nº 193.210/16-2 em 02/05/2016. Flávia R. Britto Gonçalves Secretária Geral.

Klabin S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349

Ata da Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração, realizada no
dia 27 de abril de 2016, às 17:30 horas
Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3600 - 5º andar, em São Paulo-SP, reuniram-se membros do Conselho
de Administração de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos
o Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Presidente
do Conselho de Administração que, constatando haver “quorum”
estatutário convidou Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão para
secretariar a Reunião, declarando a mesma iniciada. O Diretor Cristiano
Cardoso Teixeira propôs a abertura de ﬁlial da Companhia, no endereço
abaixo discriminado:
Avenida dos Oitis nº 6555 - Térreo, Distrito Industrial II - CEP
69.007-002 - Manaus/AM - CNAE: 17.33-8-00 - Fabricação
de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado - Capital
Social: R$ 50.000,00.
Discutida e votada a matéria, o Conselho de Administração, nos termos
do inciso V, letra “i”, do Artigo 20, do Estatuto Social, autorizou a
abertura da ﬁlial da Companhia bem como todos os atos que se façam
necessários. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou
encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.
São Paulo, 27 de abril de 2016. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho,
Presidente, Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária. Armando
Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Hélio Seibel,
Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Pedro Franco Piva, Roberto Klabin
Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Joaquim Pedro Monteiro
de Carvalho Collor de Mello, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães, Vera Lafer. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária
do Conselho de Administração. Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Junta Comercial do
Estado de São Paulo. Certiﬁco que foi registrado sob nº 197.511/16-8,
em 10/05/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
CNPJ 27.665.207/0001-31 - NIRE 3530013990-9
Extrato da 319ª RECA Realizada em 17/2/16
Data/hora/local: 17/2/16, 16h, na Sede da Brasilprev. Presença: A
reunião foi realizada de forma virtual e os membros do Conselho de
Administração proferiram seus votos por meio eletrônico. Mesa:
Marcelo Augusto Dutra Labuto - Presidente; Ademilson José da
Silva - Secretário. Deliberação: Eleição de Membro do Comitê de
Auditoria: Em atenção ao Estatuto Social da Companhia, o Conselho
de Administração deu conhecimento aos presentes e elegeu como
Membro do Comitê de Auditoria, indicado pelo acionista BB Seguros
Participações S.A., o Sr. Gustavo de Faria Barros. Por ¿m, o Conselho
deliberou que todos os membros do Comitê de Auditoria deverão
cumprir mandato de 1 ano, até a realização da AGO que aprovar as
contas do exercício de 2015, conforme previsto no Estatuto Social da
Companhia, sendo que a remuneração para o cargo deverá seguir a
deliberação constante na ata da AGO e Extraordinária realizada em
30/03/15. Encerramento: Nada mais, esta ata foi lavrada, aprovada e
será assinada na próxima reunião. A presente é extrato da cópia ¿el da
Ata do Livro nº 9, de Registro de Atas do Conselho de Administração.
Ademilson José da Silva - Secretário. JUCESP nº 212.070/16-2 em
13/5/16. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Deloitte Assessoria e Consultoria Ltda.
CPNJ.MF Nº 02.988.231/0001-80
Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Quotistas a se reunirem em AGE, a se realizar
no dia 31/05/16, às 13hrs, em primeira convocação, e às 13h30min em
segunda convocação, na sede da Sociedade, na Rua Alexandre Dumas,
nº 1.981, térreo Ala A, Bairro Chácara Santo Antonio, CEP 04719-030
- São Paulo - 63 D ÀP GH GHOLEHUDU VREUH D VHJXLQWH RUGHP GR GLD D 
admissão e retirada de sócio da sociedade com cessão e transferência de
TXRWDVGRFDSLWDOVRFLDO E RXWURVDVVXQWRVGHLQWHUHVVHGD6RFLHGDGH
São Paulo, 07/05/2016. Juarez Lopes de Araújo - Sócio.

São Paulo, 126 (92) – 33

Alphageos Tecnologia Aplicada S.A.

CNPJ (MF) nº 55.194.369/0001-74 - NIRE nº 35300157796
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data: Aos 14 dias do mês de Abril de 2016, às 09 horas. Local: Sede social da empresa situada na Rua João Ferreira de Camargo, nº 601, Cidade
de Barueri, Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a
totalidade do capital social, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas. Mesa Diretora: Presidente Paula Baillot Lacerda, Secretário Lenira
Aparecida da Silva Santos. Convocação: Foram dispensadas as convocações, conforme autoriza o §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Ordem do
Dia: a) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço
Patrimonial e demais demonstrações referentes ao exercício encerrado
em 31/12/2015; b) destinação do lucro líquido; c) outros assuntos de interesse social. Deliberações: Examinados documentos relativos ao Balanço Patrimonial, ao relatório e contas da Diretoria e às Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015, publicados
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário de São Paulo
em 14/04/2016, constatou-se sua aprovação unânime. Do lucro líquido do
exercício no valor de R$ 2.256.075,26 (dois milhões duzentos e cinquenta
e seis mil e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) foi destinada a
quantia de R$ 59.600,00 (cinquenta e nove mil e seiscentos reais) para a
constituição de reserva legal, serão pagos aos acionistas a título de juros
sobre o capital próprio a quantia de R$ 532.939,11 (quinhentos e trinta e
dois mil reais e novecentos e trinta e nove reais e onze centavos) e o valor
de R$ 1.663.536,15 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil e quinhentos e trinta e seis reais e quinze centavos) serão distribuídos aos senhores
acionistas a título de distribuição de lucros. Nada mais a tratar, após breves considerações, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Ordinária.
Encerramento: Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade
de votos. A presente ata foi lavrada na forma permitida em lei e assinada
por todos os presentes. (aa) Paula Baillot Lacerda, Presidente; Lenira Aparecida da Silva Santos, Secretário; Acionistas: Edemir Augusto do Couto e
(p) Tolliab Participações S/C Ltda. (aa) Ruy Thales Baillot e Paula Baillot
Lacerda. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Barueri,
14 de Abril de 2016. Presidente - Paula Baillot Lacerda; Secretário - Lenira
Aparecida da Silva Santos. JUCESP nº 213.998/16-6 em 17/05/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cestari Industrial e Comercial S/A
CNPJ/MF 52.848.868/0001-40 - NIRE nº 35.300.025.636
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Realizada no dia 29 de Abril de 2016.
I - Data, Hora e Local: 29 de abril de 2016, às 09:00 horas, na sede social,
à Rodovia Monte Alto - Vista Alegre, Km 03 - Monte Alto - Estado de São
Paulo. II - Presença de Acionistas - Convocação - Mesa dos Trabalhos:
Comparecimento da totalidade dos acionistas, dispensada a convocação
nos termos das disposições do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Presidente - Luiz Antonio Cestari; Secretária - Maria Inez Novaes Cestari.
III - Publicação dos Documentos: Relatório da Administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em
31.12.2015, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
jornal Empresas e Negócios, em suas edições de 14.04.2016 e foram previamente colocados à disposição dos acionistas. IV - Ordem do Dia:
a) Examinar, discutir, deliberar e votar o Relatório de Administração e as demonstrações financeiras com as notas explicativas, referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2015; destinação do resultado do exercício; eleição da Diretoria para um novo mandato; remuneração anual dos Diretores.
V - Deliberações Tomadas e por Unanimidade dos Acionistas: a) Foram
aprovadas as demonstrações financeiras do exercício encerrado em
31.12.2015; b) O resultado do exercício foi lançado à conta de patrimônio
líquido; c) Foram reeleitos como Diretores: Luiz Antonio Cestari, brasileiro,
casado, industrial, portador do RG SSP/SP 4.467.361-9 e CPF/MF
481.812.938-00 para Diretor-Presidente e Maria Inez Novaes Cestari, brasileira, casada, empresária, portadora do RG SSP/SP 4.772.487-0 e CPF/MF
578.692.608-78 para Diretora Vice-Presidente, ambos residentes e
domiciliados à Rua Antonio Prado, 253 - Centro - Monte Alto - Estado de
São Paulo - CEP 15910-000, com mandato de 3 (três) anos, os quais tomaram posse aos termos da lei, e declaram que não se encontram impedidos
de exercerem cargos de Administração; d) Os honorários anuais dos
membros da Diretoria foram fixados em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais). VI - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em
livro próprio, que está assinado por todos os acionistas. VII - Registro:
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.
JUCESP - Certifico o registro sob nº 213.146/16-2 em 16 de maio de 2016.
Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.762.121/0001-04 - NIRE 35 3 00350057
Companhia Aberta
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Santos Brasil Participações S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 17 de junho de 2016, às 11 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha nº 387, 2º andar, parte, Vila
Olímpia, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) conversão
da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em
ações ordinárias, de forma que uma ação preferencial seja convertida
em uma ação ordinária de emissão da Companhia (“Conversão”), sendo
que a eficácia desta deliberação dependerá de aprovação de acionistas
titulares de ações preferenciais, em assembleia especial, nos termos do
§ 1º do artigo 136 da Lei 6.404/76; (b) aumento do capital autorizado
para 2.500.001.000,00 (dois bilhões, quinhentos milhões e mil) ações
ordinárias; (c) reforma do Estatuto Social com vistas à migração para o
Novo Mercado e sua consolidação para refletir as deliberações anteriores; (d) autorização aos Administradores da Companhia a praticar todos
os atos necessários à efetivação das deliberações propostas que forem
aprovadas pela assembleia geral. Informações Gerais: Os acionistas
que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os
respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos
termos do artigo 26 do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia
Geral Extraordinária”, até as 11 horas do dia 15 de junho, sendo que o
acionista residente ou domiciliado no exterior que for representado por
mandatário deverá comprovar a observância do disposto no artigo 119
da Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis. Os acionistas
participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas que desejarem participar da Assembleia Geral Extraordinária deverão apresentar
extrato emitido em até 2 (dois) dias úteis antecedentes à data de realização da Assembleia, contendo a respectiva posição acionária, fornecida
pelo órgão custodiante. São Paulo, 18 de maio de 2016. Santos Brasil
Participações S.A. Verônica Valente Dantas - Presidente do Conselho
de Administração.

Tal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 03.310.578/0001-32 - NIRE 35.215.908.626
Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada no dia 18/05/2016
Data, hora e local: 18/05/2016, às 10 horas, na sede social, Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, nº 555, 1º andar, sala 1001 - parte, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: totalidade do capital social.
Mesa. Presidente: Claudio Carvalho de Lima, Secretário: Rafael Novellino. Deliberações Aprovadas. 1. Redução do capital social em R$
474.771,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 474.771 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma,
todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, com a expressa anuência da sócia Cybra de Investimento
Imobiliário Ltda, a qual receberá o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas canceladas. Passando o capital social de R$ 1.120.956,00 para R$ 646.185,00. 2. Autorizar
os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários.
Encerramento. Nada mais. São Paulo, 18/05/2016. Cyrela Brazil Realty
S/A Empreendimentos e Participações e Cybra de Investimento Imobiliário Ltda ambas por Claudio Carvalho de Lima e Rafael Novellino

