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RB Capital Realty VI Empreendimentos Imobiliários S.A.

VOCÊ SABE QUANTO SUA
EMPRESA PAGA POR ANO
EM PUBLICIDADE LEGAL?
VAMOS FALAR A RESPEITO?
Ligue:
11 5095-5300
DCI. EFICAZ EM PUBLICIDADE LEGAL.

CNPJ/MF nº 14.404.143/0001-73 - NIRE 35.300.416.651
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 29.04.2016
Data, hora, local: 29.04.2016, 13hs, na sede social, Rua Amauri, 255, 5º andar, parte, São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Denise Yuri Santana
Kaziura, Secretário: André Masetti. Deliberações aprovadas: (i) as demonstrações ﬁnanceiras referentes ao
exercício de 31.12.2015, publicados nos jornais DOESP e DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços em
12.04.2016; (ii) ratiﬁcar a destinação do lucro líquido do exercício social que se encerrou em 31.12.2015, no
valor de R$2.165.738,04, sendo que: (a) o montante de R$ 2.015.566,40 foi distribuído aos sócios, ao longo do
exercício de 2015 a título de dividendos intercalares e mínimos obrigatórios, conforme registros mantidos na
sede da Sociedade; e (b) o saldo remanescente, no valor de R$150.171,64 será alocado para a conta de reserva
de lucros da Companhia; e (iii) Ratiﬁcar a renúncia, de Régis Dall’Agnese, ao cargo de Diretor, conforme
Termo de Renúncia por ele apresentado nesta data e que ﬁca arquivado na sede da Companhia. Encerramento:
Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 29.04.2016. Acionistas: RB Capital Prime Realty II – Fundo de
Investimento Imobiliário - FII; e RB Capital Holding S.A. André Masetti - Secretário da Mesa. JUCESP nº
259.081/16-4 em 14.06.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Taquari Participações S.A. – CNPJ/MF nº 53.536.132/0001-07 – NIRE 35-3.0014841-0
Ata de Reunião de Diretoria realizada em 31/05/2016
Local e Hora: na sede da “Companhia”, localizada à Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, sobreloja, Sala Taquari Participações, São Paulo, SP, às
11h00 (onze horas). Mesa: Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz, Presidente. Sra. Clarice Steinbruch, Secretária. Quórum: presente a totalidade dos
membros da Diretoria da Companhia. Convocação: independente de aviso, diante da presença da totalidade dos membros da Diretoria. Deliberações:
por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protestos dos
presentes, foram adotadas as seguintes deliberações. 1. Autorizar a Companhia, nos termos do Artigo 9º, §5º, do Estatuto Social, a ﬁrmar, na
qualidade de ﬁadora, Instrumento Particular de Terceira Rerratiﬁcação ao Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública, de Abertura de
Crédito no Âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), com Hipoteca em Garantia e Outras Avenças nº 313.201.882, celebrado entre Fibra
Empreendimentos Imobiliários S.A., pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de sociedade empresária do tipo anônima, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 06.943.044/0001-31, e, o Banco do Brasil, instituição ﬁnanceira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0001-91, no valor total
de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), com vencimento em 28 de maio de 2017, tudo em conformidade com os termos e condições
estabelecidos nos documentos a serem ﬁrmados, decorrentes da referida operação, cujos termos a Companhia declara conhecer e aceitar. 2. Autorizar
a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao ﬁel cumprimento da deliberação anterior. Encerramento e Assinaturas: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo cópia ﬁel daquela lançada no “Livro de Atas de
Reunião de Diretoria” da Companhia. Mesa: Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz, Presidente. Sra. Clarice Steinbruch, Secretária. Diretores: Elisabeth
Steinbruch Schwarz, Clarice Steinbruch, Léo Steinbruch e Ricardo Steinbruch. São Paulo, 31/05/2016. Mesa: Elisabeth Steinbruch Schwarz Presidente; Clarice Steinbruch - Secretária. JUCESP nº 269.614/16-3, em 21/06/2016.

RB Capital Commercial Properties S.A. - NIRE 35.300.349.555 - CNPJ/MF nº 09.272.156/0001-04
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 10.06.2016
Data, hora e Local: 10.06.2016, 09hs, na sede, Rua Amauri, 255, 5º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: totalidade do
capital. Mesa: Presidente: Alexandre Rhinow; e Secretário: Gustavo Inoue de Sousa. Deliberações aprovadas: Distribuição proporcional de dividendos intermediários, no total de R$ 8.500.000,00, referente lucro líquido apurado até 31.12.2012,
com base em balancete levantado em 30.05.2016, a ser pago aos acionistas até 31.07.2016, em moeda corrente nacional,
créditos ou ativos detidos pela Companhia. Nada mais. Acionistas: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. e RB
Capital Holding S.A. JUCESP nº 272.008/16-3 em 23.06.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA ENERGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO -SINDIENERGIA
CNPJ: 60.524.212/0001-08
EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA

Conforme determinam o Estatuto Social e o Regulamento Eleitoral, tornamos
público que, no dia 30 de junho de 2016, foi registrada uma única chapa para
as eleições deste Sindicato, para o triênio 2016/2019, encabeçada pelo Sr.
Almir Fernando Martins e tendo a seguinte composição: Conselho
Deliberativo: Vice-Presidentes: Almir Fernando Martins, Alexei Macorin
Vivan, Carlos Eduardo de Freitas Brescia, Carlos Eduardo Moreira Ferreira,
Jessica de Camargo Reaoch, Keili Uema do Carmo Vilibor, Luiz André Mello
Thomé de Souza, Nelson Vieira Barreira e Paulo Camillo Vargas Penna.
Suplentes: Sandra Aparecida Quintino, Marney Tadeu Antunes, Antonio Henrique
Costa Gross, Maurício Perez Botelho, Cristiane da Costa Fernandes, Vicente
Côrtes de Carvalho, Fabio Calvalcanti Caldas, João Eduardo Greco Pinheiro e
Pedro Henrique Teixeira Fiorelli. - Conselho Fiscal - Efetivos: Juliano Pansanato
de Souza, Luis Eduardo de Oliveira Pinheiro e Mauro Marques. Suplentes:
Wedson Romero Peres, José Carlos Broisler Oliver e Edson Soares da Rocha.
São Paulo, 05 de julho de 2016, Luiz Sergio Assad – Diretor Presidente.

Vanguarda Agro S.A.
CNPJ/MF 05.799.312/0001-20 - NIRE 35.300.380.657- (Companhia de Capital Aberto)
Ata da Reunião do Conselho de Administração 11ª
Reunião do Conselho de Administração do Ano de 2016 Realizada em 10/05/16.
Data, Hora e Local: Realizada em 10/05/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença:Totalidade. Mesa: Silvio Tini de
Araújo - Presidente; Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes - Secretário. Deliberações: (i) como Diretor Presidente,
o Arlindo De Azevedo Moura, portador da carteira de identidade nº 4018234122, expedida pela SSP/RS, CPF/MF nº
100.459.100-49; (ii) como Diretor Executivo de Operações, o Márcio José Ferreira, portador da carteira de identidade nº.
5.224.738-1 SSP/PR, CPF/MF 164.569.628-62; (iii) como Diretor Executivo Comercial o Sandro Marcelo Costa, portador
da carteira de identidade nº 4.429.392-7, expedida pela SSP/PR, CPF/MF nº 787.752.809-49; e (iv) como Diretor Executivo
Financeiro e de Relações com Investidores o Cristiano Soares Rodrigues, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 130.787, expedida pela OAB/RJ, CPF/MF nº 090.919.117-43. Encerramento: Nada mais. SP, 10/05/16. Silvio Tini
de Araújo - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho; Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes - Secretário da
Mesa e Membro do Conselho. Jucesp nº 271.956/16-1 em 23/06/2016 . Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A. - NIRE JUCESP 35.300.444.957 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
Ata de Reunião da Diretoria realizada em 20.06.2016
1. Data, Hora e Local: Ao 20.06.2016, às 9:00 horas, Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São
Paulo, SP, CEP 04.506-000, sede da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Quorum: Dispensada pelos presentes a realização de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Rodrigo Henrique Botani. 4. Participantes:
Diretor: Sr. Arley Custódio Fonseca. 5. Ordem do Dia: Deliberar e Aprovar: (i) a ratiﬁcação e/ou aprovação da emissão de certiﬁcados de recebíveis do agronegócio da 1ª emissão da 1ª série da Companhia (“CRA” e “Emissão”, respectivamente), no montante total de R$ 70.000.000,00, divididos em 70.000 CRA, com valor nominal unitário de R$
1.000,00, na data de emissão, qual seja, 19.08.2016 (“Data de Emissão”), a serem emitidos nos termos da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29.12.2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”),
e da Instrução CVM nº 414, de 30.12.2004, conforme alterada (“Instrução CVM nº 414/04” e “Oferta”, respectivamente), anteriormente aprovada de forma genérica, pela Ata de Reunião da Diretoria, realizada em 05.05.2015, devidamente arquivada na JUCESP em 28.05.2015, sob o nº 227.592/15-3 (“ARD”). Os CRA são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados em 1 cédula de produto rural ﬁnanceira (“CPR Financeira”), emitida pela Bartira Agropecuária S.A., sociedade por ações com sede na Avenida República do Líbano, nº 1.875, 4º andar, Setor Oeste, CEP 74115-030, na Cidade de Goiânia/GO, CNPJ/MF nº 20.090.981/0001-12 (“Devedora”), em favor da Morumbi
Agropecuária S.A., sociedade por ações com sede na Avenida República do Líbano, nº 1.875, 4º andar, Setor Oeste,
CEP 74115-030, na Cidade de Goiânia/Goiás, CNPJ/MF nº 00.649.102/0001-32 (“Cedente”), a qual cederá à Companhia (a) a CPR Financeira; (b) os direitos creditórios oriundos da CPR Financeira (“Direitos Creditórios”); e (c) o aval; e
(ii) sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta. 6. Deliberações: Foram aprovadas na integra, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, todas as deliberações previstas na ordem do dia acima, a saber: (i) a ratiﬁcação e/ou aprovação da Emissão e da Oferta; (ii) a autorização para que a Diretoria da Companhia assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta e (iii) a emissão dos CRA, com as seguintes características: a) Emissão: 1ª; b) Série: 1ª; c) Quantidade de CRA: 70.000; d) Montante
Total da Oferta: R$ 70.000.000,00; e) Valor Nominal Unitário: R$1.000,00, na Data de Emissão; f) Data de Emissão:
19.08.2016; e g) Data de Vencimento: 21.08.2020. h) Demais características: Conforme descritas nos documentos da
Emissão e da Oferta. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi a presente reunião encerrada. São Paulo,
20.06.2016. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa, Arley Custódio Fonseca - Diretor, Rodrigo Henrique Botani - Secretário. JUCESP nº 294.293/16-4 em 30.06.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Vanguarda Agro S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 05.799.312/0001-20

FATO RELEVANTE
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA
A Vanguarda Agro S.A. (“V-Agro” ou “Companhia”) (BM&FBovespa: VAGR3; Bloomberg: VAGR3:BZ;
Reuters: VAGR3.SA), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na forma da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 358, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, celebrou, com seus
dois maiores credores, o Termo de Entendimentos (“Term Sheet”) sobre a reestruturação das dívidas da
Companhia, nas condições abaixo resumidas.
O Termo de Entendimentos, abrange aproximadamente 60% da dívida corporativa da Companhia,
conforme dados do mês de junho, referente aos Bancos Itaú BBA S.A. e Bradesco S.A., cujo prazo de
duração médio ponderado (“duration”) dessas dívidas passará a ser de aproximadamente 5,5 anos.
É importante ressaltar, que a formalização definitiva das negociações acima depende do cumprimento
de condições precedentes, a ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, tais como a aderência de demais
bancos credores, representativos de aproximadamente 19% da dívida corporativa da Companhia,
a determinadas condições mínimas de prazo de pagamento, bem como das discussões referentes
às demais condições contratuais. As negociações sobre a aderência dos demais bancos credores
encontram-se em estágio avançado.
Considerando a conclusão da reestruturação da dívida da Companhia, apresentamos abaixo um gráfico
demonstrativo do fluxo de amortização atual e de como ele ficará após a conclusão do processo.
Fluxo de Amortização Atual *
R$ 743.041 R$ 290.460

R$ 186.965

R$ 143.501
R$ 117.159

R$ 4.955
Dívida Total

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

* Não considera o não atendimento dos covenants financeiros, que obrigatoriamente reclassifica a dívida
integralmente para o curto prazo, nas demonstrações financeiras da Companhia.
Fluxo de Amortização Após Reestruturação
R$ 743.041

R$ 45.869
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R$ 222.832
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Com a conclusão desta reestruturação, o que deverá ocorrer nos próximos 90 (noventa) dias,
a Administração completa o ciclo de turnaround iniciado em 2013, sem prejuízo da busca contínua pela
excelência operacional, buscando evoluir de forma sustentável e gerando maior valor aos seus
investidores.
Em atendimento às melhores práticas de governança corporativa e transparência, a Companhia realizará,
no dia 4 de julho de 2016, uma teleconferência para explanação do Fato Relevante divulgado na data de
hoje, conforme dados abaixo:
Teleconferência
Data: 4 de julho de 2016
Horário: 16h30
Telefone: +55 11 2188-0155
Senha: V-Agro
Webcast: Clique aqui
A Companhia, em cumprimento à regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e ao
regulamento do Novo Mercado, manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a existência de
qualquer informação ou fato relevante envolvendo a Companhia, através da BM&FBovespa, da CVM e
do website - www.v-agro.com.br/ri.
São Paulo, 1 de julho de 2016
Cristiano Soares Rodrigues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Soares Penido Concessões S.A.
CNPJ/MF nº 10.291.050/0001-29 - NIRE 35.300.360.621
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de Abril de 2016
Data, Hora e Local: Ao 29/04/16, às 10 hs, sede social. Mesa: Presidente: Ana Maria Marcondes Penido Sant´Anna; Secretário: José Valdir Pesce. Publicações: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/15, publicadas nos jornais DOESP e Diário Comércio, Indústria & Serviços, em suas edições de 20/04/16, nas páginas 116, 117 e 118 e nas páginas 7 e 8, respectivamente, nos
termos do artigo 133, §3º da Lei nº 6.404/76. Presença e Convocação: Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia: 1. Em AGO: (a) das contas dos administradores, do exame, da
discussão e da votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/15; e (b) da destinação do saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/15. 2. Em AGE:(a)
da proposta de aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização de parcela dos lucros registrados na rubrica contábil “Reserva de Lucros - Retenção de Lucros” e alteração do artigo 4º do
Estatuto Social; (b) da alteração do objeto social; (c) da impossibilidade da nomeação de parentes de acionistas como Diretores da Companhia, com alteração da redação do artigo 10; (d) da alteração da administração e representação da Companhia nos casos de ausência do Diretor Presidente e Diretores sem designação específica com alteração dos artigos 11 e 13; (e) da alteração da redação do artigo 21; (f) da
consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar na forma do Anexo I, à presente ata; e (g) de outros interesses da Companhia. Deliberações: 1. aprovar a lavratura da presente ata sob a
forma de sumário; 2. AGO: (i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/15, as quais acompanhadas das Notas
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, foram publicadas na íntegra nos jornais DOESP e no Diário Comércio, Indústria & Serviços, em suas edições de 20/04/16, nas páginas 116, 117 e 118 e
nas páginas 7 e 8, respectivamente; (ii) aprovar a destinação integral do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/15, no valor total de R$ 105.059.696,91, sendo: (a) R$ 5.252.984,85, correspondente
a 5% do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/15, atribuídos à conta de Reserva Legal; (b) R$ 24.951.678,02, correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/15, após a
dedução da parcela correspondente à reserva legal, para distribuição de dividendos obrigatórios aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, devendo o
pagamento ser feito na forma e de acordo com a disponibilidade financeira da Companhia; e (c) R$ 74.855.034,05 à conta de “Reserva de Lucros - Retenção de Lucros”. 3. AGE: (i) consignar que o capital social
da Companhia está totalmente integralizado; (ii) aprovar a proposta para o aumento do capital social da Companhia, em R$ 152.029.145,66, mediante a capitalização de parcela dos lucros registrados na conta
contábil “Reserva de Lucros - Retenção de Lucros”, conforme consta do Balanço Patrimonial da Companhia de 31/12/15, o qual será efetivado sem a emissão de novas ações, conforme disposto no §primeiro
do artigo 169 da Lei n.º 6.404/76; (iii) consignar, em face da deliberação acima, que o capital social da Companhia passará de R$ 307.970.854,34, representado por 268.373.457 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, para R$ 460.000.000,00, representado por 268.373.457 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (iv) alterar, em face das deliberações acima, o caput do artigo 4.º do Estatuto Social,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social é de R$ 460.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e bens, dividido em 268.373.457 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (v) incluir no item (i) relacionado ao objeto social a expressão “vias urbanas, pontes, túneis e infraestruturas metroviárias e aeroportuárias” após as palavras estradas de
rodagem, passando a redação do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Sociedade tem por objeto social: (i) a participação em sociedades que explorem,
direta ou indireta, negócios de concessão de obras e serviços públicos, especificamente a prestação de serviços de execução, gestão e fiscalização de atividades relacionadas à operação, conservação, melhoramento, ampliação e recuperação de rodovias ou estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e infraestruturas metroviárias e aeroportuárias e negócios afins; e (ii) a participação em outras sociedades,
como sócia ou acionista.” (vi) consignar que os cargos de Diretoria da Companhia não poderão ser exercidos por cônjuges ou parentes de qualquer grau de quaisquer dos acionistas da Companhia, excetuando-se os filhos da Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna.,passando a redação do §3º do Artigo 10 a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 10 - §3º - Os cargos de Diretoria somente poderão ser exercidos pelos
acionistas da Companhia ou pessoas que possuam reputação ilibada, conhecimento técnico necessário ao desempenho de suas funções e que não sejam cônjuge ou parentes de qualquer grau de quaisquer
dos acionistas da Companhia. com exceção dos filhos da acionista Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna.” (vii) alterar a administração para fazer constar que Companhia será representada da seguinte forma:
(i) pela assinatura isolada do Diretor Presidente, sem limitação de valor; (ii) pela assinatura em conjunto de 2 Diretores sem designação específica, para a prática de atos e obrigações em uma única operação ou
uma série de operações consecutivas de mesma natureza, com valor de até R$ 100.000,00 mensais, sendo vedada a prática de atos que importem na alienação de ativos, de bens imóveis, de bens do ativo
permanente, contratação de empréstimos e financiamentos, constituição de gravames sobre ativos da Companhia e/ou a representação dos interesses da Companhia na sociedade controlada CCR S.A.; (iii) pela
assinatura de 1 Diretor sem designação específica em conjunto com 1 procurador, para a prática de atos e obrigações em uma única operação ou uma série de operações consecutivas de mesma natureza, com
valor de até R$ 100.000,00 mensais, sendo vedada a prática dos atos acima mencionados; e (iv) por 1 procurador com poderes específicos, exclusivamente para o fim de representação da Sociedade em juízo
ou extrajudicialmente e perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, conforme especificado nos instrumentos de mandato; (viii) consignar que no caso de afastamento temporário do Diretor
Presidente, por prazo superior a 90 dias, os Diretores sem designação específica poderão representar a Companhia, em conjunto, para a prática de atos e obrigações em uma única operação ou uma série de
operações consecutivas de mesma natureza, com valor de até R$ 120.000,00 mensais, mantidas as demais limitações previstas no Estatuto Social. Ocorrendo o afastamento temporário do Diretor Presidente
por mais de 180 dias, a representação da Companhia será efetuada pela assinatura em conjunto de 2 Diretores sem designação específica, sem limitação de valores, podendo inclusive representarem os interesses da Companhia na sociedade controlada CCR, sendo, entretanto, vedada a alienação, constituição de gravames ou qualquer outra obrigação sobre as ações de titularidade da Companhia na sociedade
controlada CCR S.A. Ocorrendo ausência judicialmente declarada, falecimento ou incapacidade absoluta do Diretor Presidente, a Companhia será representada pela assinatura em conjunto de 2 Diretores sem
designação específica, sem qualquer limitação de valores ou poderes, podendo inclusive representarem os interesses da Companhia na sociedade controlada CCR; (ix) excluir a disposição constante no §1º do
artigo 11 referente à competência exclusiva do Diretor Presidente para representar a Companhia em qualquer ato, negociação, contrato, escritura ou documento relativo à 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Companhia, tendo em vista a liquidação
dessas Debêntures. (x) alterar, em face das deliberações anteriores, a redação dos artigos 11 e 13, que passam a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 11 - Compete à Diretoria, além das atribuições previstas
em Lei: (a) Administrar os negócios da Sociedade, nos limites de suas atribuições e poderes, contratar, transigir, ceder, sub-rogar direitos, contrair obrigações, levantar empréstimos, emitir títulos cambiais, endossar e aceitar duplicatas, notas promissórias e ordens de pagamentos, descontar e caucionar títulos e transferi-los para estabelecimentos bancários, movimentar as contas bancárias da sociedade, assinar e
endossar cheques, receber e dar quitações, podendo, em geral, praticar de forma ampla, todos os poderes e atos que a Lei e o Estatuto não reservarem à Assembleia Geral; (b) Constituir procuradores ou
mandatários com poderes “ad-judicia” ou “ad-negotia” para agirem em nome da sociedade, isoladamente ou em conjunto com qualquer membro da Diretoria; (c) Deliberar sobre a abertura e encerramento de
sucursais, filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior; (d) Declarar dividendos intermediários, conforme o disposto no “caput” e §1º do Artigo 19 deste Estatuto; e (e) Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, conforme o disposto no §2º do Artigo 19 deste Estatuto. §1º - Compete privativamente e isoladamente ao Diretor Presidente a representação da Companhia em atos societários relacionados à sociedade controlada CCR S.A., sociedade por ações, com sede em SP/SP, na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, inscrita no NIRE 35.300.158.334
e no CNPJ sob n.º 02.846.056/0001-97 (“CCR”) e/ou quaisquer atos relacionados ao Acordo de Acionistas da CCR (“Acordo CCR”), perante os demais acionistas partes de tal acordo. Ocorrendo afastamento
temporário ou ausência judicialmente declarada, falecimento ou incapacidade absoluta do Diretor Presidente, observar-se-á o disposto no §3º abaixo. §2º - Com exceção do mencionado no §1º deste artigo, a
prática de todo e qualquer ato do qual deflua responsabilidade para a Companhia, sob pena de não produzir efeitos contra a Companhia, deverá ser realizada: (i) pelo Diretor Presidente, isoladamente; ou (ii) por
2 Diretores sem designação específica, agindo sempre em conjunto e observando-se o limite de valores e atribuições definidos neste Estatuto Social. §3º - Os Diretores sem designação específica poderão
representar a Companhia para prática de atos e obrigações em uma única operação ou uma série de operações consecutivas de mesma natureza, com valor de até R$ 100.000,00 mensais, sendo vedada a
prática de atos que importem na alienação de ativos, de bens imóveis, de bens do ativo permanente, contratação de empréstimos e financiamentos, constituição de gravames sobre ativos da Companhia e/ou a
representação dos interesses da Companhia na sociedade controlada CCR S.A. No caso de afastamento temporário do Diretor Presidente, por prazo superior a 90 dias, os Diretores sem designação específica
poderão representar a Companhia, em conjunto, para a prática de atos dispostos nesse §até o montante de R$ 120.000,00 mensais, sendo vedada a prática de atos que importem na alienação de ativos, de bens
imóveis, de bens do ativo permanente, contratação de empréstimos e financiamentos, constituição de gravames sobre ativos da Companhia e/ou a representação dos interesses da Companhia na sociedade
controlada CCR S.A. Ocorrendo o afastamento temporário do Diretor Presidente por mais de 180 dias, a representação da Companhia será efetuada pela assinatura em conjunto de 2 Diretores sem designação
específica, sem limitação de valores, podendo inclusive representarem os interesses da Companhia na sociedade controlada CCR, sendo, entretanto, vedada a alienação, constituição de gravames ou qualquer
outra obrigação sobre as ações de titularidade da Companhia na sociedade controlada CCR. Ocorrendo ausência judicialmente declarada, falecimento ou incapacidade absoluta do Diretor Presidente, a Companhia será representada pela assinatura em conjunto de 2 (dois) Diretores sem designação específica, sem qualquer limitação de valores ou poderes, podendo inclusive representarem os interesses da Companhia
na sociedade controlada CCR. §4º - Nenhum membro da Diretoria, isolado ou conjuntamente, poderá fazer uso do nome da sociedade em negócios estranhos aos fins, bem como em fianças, avais ou outras
garantias a favor ou em benefício próprio ou de terceiros. Artigo 13 - A Sociedade, representada na conformidade do artigo 11, §2º, item (i) deste Estatuto e observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, especialmente as limitações previstas no §3º do artigo 11 desse Estatuto Social, poderá constituir mandatário objetivando a prática dos atos e operações expressamente previstos, determinados e especificados no respectivo instrumento de procuração, excetuados expressamente os atos jurídicos mencionados nos §s 1º e 4º do artigo 11 deste Estatuto. §1º - Todas as procurações outorgadas pela Companhia
serão assinadas isoladamente pelo Diretor Presidente ou no caso de afastamento temporário acima de 180 dias, ausência judicialmente declarada, falecimento e incapacidade absoluta do Diretor Presidente,
pela assinatura em conjunto de 2 Diretores sem designação específica. À exceção das procurações outorgadas com poderes “ad judicia”, todas as outras terão prazo de vigência determinado, que não poderá
ultrapassar o do exercício social em que forem outorgadas. Excepcionalmente, o mandato outorgado no último trimestre do exercício social poderá ter seu prazo de duração validado até o último dia do exercício
social subsequente. §2º - Os procuradores da Sociedade agirão: (a) Em conjunto com um Diretor, como regra geral, observadas as limitações dispostas neste Estatuto Social; (b) Isoladamente, quando essa
condição vier expressamente consignada no instrumento de mandato.” (xi) alterar a redação do artigo 22 para dispor que a assembleia geral também deliberará nos casos de fusão, cisão ou incorporação, passando
referido artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 22 - A Assembleia Geral, através de deliberação tomada por maioria absoluta de votos, poderá decidir acerca de fusão, transformação, incorporação, cisão,
reorganização societária ou qualquer outro tipo de associação envolvendo a Companhia. ” 4. autorizar os Diretores da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento e formalização das
deliberações aqui aprovadas; e 5. em face das deliberações anteriores, resolvem as acionistas aprovar a nova redação do estatuto social da Companhia que passa a vigorar conforme disposto no Anexo I.
Lavratura, Leitura e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da Mesa, acionista e Diretora Presidente; José Valdir Pesce, Secretário da Mesa, Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda.,
acionista, representada pela Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna. Ana Maria Marcondes Penido Sant´Anna - Presidente da Mesa, Acionista e Diretora Presidente; José Valdir Pesce - Secretário da Mesa.
Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda. - por Ana Maria Marcondes Penido Sant´Anna - Acionista. Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Objeto, Sede e Duração - Artigo 1º - A
Soares Penido Concessões S.A. é uma sociedade por ações com sede e foro em SP/SP, na Avenida Nove de Julho, nº 4939, 14º andar, Conjuntos 143 e 144, Escritórios Europa, Torre B, Jardim Paulista, regida
por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. §Único - Por deliberação da Diretoria, a Sociedade poderá criar ou suprimir sucursais, filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional
ou no exterior. Artigo 2º - A Sociedade tem por objeto social: (i) a participação em sociedades que explorem, direta ou indireta, negócios de concessão de obras e serviços públicos, especificamente a prestação
de serviços de execução, gestão e fiscalização de atividades relacionadas à operação, conservação, melhoramento, ampliação e recuperação de rodovias ou estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis
infraestruturas metroviárias e aeroportuárias e negócios afins; e (ii) a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista. Artigo 3º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do
Capital, Ações e Acionistas - Artigo 4º - O capital social é de R$ 460.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e bens, dividido em 268.373.457 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal. §1º - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º - A sociedade poderá aumentar o capital social, mediante a emissão de ações ordinárias ou
preferenciais, respeitado o limite estabelecido na legislação vigente. Artigo 5º - Os acionistas, ressalvados os casos previstos em lei, terão direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, 25%
do lucro líquido respectivo. No pagamento do dividendo obrigatório será respeitada a prioridade das ações preferenciais, se a sociedade tiver ações preferenciais emitidas.Capítulo III - Da Assembléia Geral - Artigo
6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente até o dia 30 de abril de cada ano, para fins previstos em lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exijam, observadas as disposições
legais aplicáveis. §Único - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente, que escolherá, entre os presentes, o secretário. Artigo 7º - Somente poderão tomar parte na Assembleia Geral os
acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome no livro próprio até 3 dias antes da data da Assembleia Geral. §Único - Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador, na
forma da lei, desde que a respectiva procuração seja depositada na sede da Sociedade até 3 dias antes da data da Assembleia Geral. Artigo 8º - À Assembleia Geral Ordinária competirá: (a) tomar as contas dos
Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros da Diretoria; (d) eleger
os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; e (e) fixar a verba global destinada à remuneração dos administradores no exercício em curso. §Único - Além das demais atribuições previstas na Lei e neste
Estatuto, caberá à Assembleia Geral de Acionistas, através de proposta encaminhada pela Diretoria, a escolha e a destituição dos auditores independentes da Sociedade. Capítulo IV - Da Administração - Artigo
9º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria com plenos poderes, de conformidade com as especificações dos Estatutos Sociais, competindo-lhe a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, desde que não sejam da competência privada da Assembleia Geral, cabendo fazer cumprir a Lei, o Estatuto e as determinações da Assembleia Geral. Artigo 10 - A Diretoria compor-se-á de 3 membros, sendo 1 Diretor Presidente e 2 Diretores sem designação específica. §1º - Os diretores serão todos residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, com prazo de mandato de 3 anos,
permitida a reeleição. O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos eleitos. §2º - No caso de ausência decretada judicialmente ou impedimento temporário de um dos Diretores sem designação
específica, por prazo superior a 60 dias, suas funções serão exercidas cumulativamente pelo outro Diretor sem designação específica até que novo Diretor seja nomeado. §3º - Os cargos da Diretoria somente
poderão ser exercidos pelos acionistas da Companhia ou pessoas que possuam reputação ilibada, conhecimento técnico necessário ao desempenho de suas funções e que não sejam cônjuge ou parentes de
qualquer grau de quaisquer dos acionistas da Companhia, com exceção dos filhos da acionista Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna. Artigo 11 - Compete à Diretoria, além das atribuições previstas em Lei:
(a) Administrar os negócios da Sociedade, nos limites de suas atribuições e poderes, contratar, transigir, ceder, sub-rogar direitos, contrair obrigações, levantar empréstimos, emitir títulos cambiais, endossar e
aceitar duplicatas, notas promissórias e ordens de pagamentos, descontar e caucionar títulos e transferi-los para estabelecimentos bancários, movimentar as contas bancárias da sociedade, assinar e endossar
cheques, receber e dar quitações, podendo, em geral, praticar de forma ampla, todos os poderes e atos que a Lei e o Estatuto não reservarem à Assembleia Geral; (b) Constituir procuradores ou mandatários
com poderes “ad-judicia” ou “ad-negotia” para agirem em nome da sociedade, isoladamente ou em conjunto com qualquer membro da Diretoria; (c) Deliberar sobre a abertura e encerramento de sucursais, filiais,
agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior; (d) Declarar dividendos intermediários, conforme o disposto no “caput” e §1º do Artigo 19 deste Estatuto; e (e) Deliberar sobre o
pagamento de juros sobre o capital próprio, conforme o disposto no §2º do Artigo 19 deste Estatuto. §1º - Compete privativamente e isoladamente ao Diretor Presidente a representação da Companhia em atos
societários relacionados à sociedade controlada CCR S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, n.º 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia,
inscrita no NIRE 35.300.158.334 e no CNPJ sob n.º 02.846.056/0001-97 (“CCR”) e/ou quaisquer atos relacionados ao Acordo de Acionistas da CCR (“Acordo CCR”), perante os demais acionistas partes de tal
acordo. Ocorrendo afastamento temporário ou ausência judicialmente declarada, falecimento ou incapacidade absoluta do Diretor Presidente, observar-se-á o disposto no §3º abaixo. §2º - Com exceção do
mencionado no §1º deste artigo, a prática de todo e qualquer ato do qual deflua responsabilidade para a Companhia, sob pena de não produzir efeitos contra a Companhia, deverá ser realizada: (i) pelo Diretor
Presidente, isoladamente; ou (ii) por 2 Diretores sem designação específica, agindo sempre em conjunto e observando-se o limite de valores e atribuições definidos neste Estatuto Social. §3º - Os Diretores sem
designação específica poderão representar a Companhia para prática de atos e obrigações em uma única operação ou uma série de operações consecutivas de mesma natureza, com valor de até R$ 100.000,00
mensais, sendo vedada a prática de atos que importem na alienação de ativos, de bens imóveis, de bens do ativo permanente, contratação de empréstimos e financiamentos, constituição de gravames sobre
ativos da Companhia e/ou a representação dos interesses da Companhia na sociedade controlada CCR S.A. No caso de afastamento temporário do Diretor Presidente, por prazo superior a 90 dias, os Diretores
sem designação específica poderão representar a Companhia, em conjunto, para a prática de atos dispostos nesse §até o montante de R$ 120.000,00 mensais, sendo vedada a prática de atos que importem
na alienação de ativos, de bens imóveis, de bens do ativo permanente, contratação de empréstimos e financiamentos, constituição de gravames sobre ativos da Companhia e/ou a representação dos interesses
da Companhia na sociedade controlada CCR S.A. Ocorrendo o afastamento temporário do Diretor Presidente por mais de 180 dias, a representação da Companhia será efetuada pela assinatura em conjunto
de 2 Diretores sem designação específica, sem limitação de valores, podendo inclusive representarem os interesses da Companhia na sociedade controlada CCR, sendo, entretanto, vedada a alienação, constituição de gravames ou qualquer outra obrigação sobre as ações de titularidade da Companhia na sociedade controlada CCR. Ocorrendo ausência judicialmente declarada, falecimento ou incapacidade absoluta
do Diretor Presidente, a Companhia será representada pela assinatura em conjunto de 2 Diretores sem designação específica, sem qualquer limitação de valores ou poderes, podendo inclusive representarem
os interesses da Companhia na sociedade controlada CCR. §4º - Nenhum membro da Diretoria, isolado ou conjuntamente, poderá fazer uso do nome da sociedade em negócios estranhos aos fins, bem como
em fianças, avais ou outras garantias a favor ou em benefício próprio ou de terceiros. Artigo 12 - Além das demais atribuições previstas na Lei e neste Estatuto Social, competirá ao Diretor Presidente: (a) Representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo, especialmente para receber citação inicial, podendo, para esse fim, constituir procuradores com poderes específicos; (b) Convocar e presidir as reuniões da
Diretoria, bem como coordenar e supervisionar os trabalhos desta; (c) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral; (d) Convocar a Assembleia Geral nos termos da Lei. §Único
- Aos Diretores sem designação específica competem auxiliar o Diretor Presidente no exercício dessas atribuições. Artigo 13 - A Sociedade, representada na conformidade do artigo 11, §2º, item (i) deste Estatuto
e observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, especialmente as limitações previstas no §3º do artigo 11 desse Estatuto Social, poderá constituir mandatário objetivando a prática dos atos e operações expressamente previstos, determinados e especificados no respectivo instrumento de procuração, excetuados expressamente os atos jurídicos mencionados nos §s 1º e 4º do artigo 11 deste Estatuto. §1º
- Todas as procurações outorgadas pela Companhia serão assinadas isoladamente pelo Diretor Presidente ou no caso de afastamento temporário acima de 180 dias, ausência judicialmente declarada, falecimento
e incapacidade absoluta do Diretor Presidente, pela assinatura em conjunto de 2 Diretores sem designação específica. À exceção das procurações outorgadas com poderes “ad judicia”, todas as outras terão
prazo de vigência determinado, que não poderá ultrapassar o do exercício social em que forem outorgadas. Excepcionalmente, o mandato outorgado no último trimestre do exercício social poderá ter seu prazo
de duração validado até o último dia do exercício social subsequente. §2º - Os procuradores da Sociedade agirão: (a) Em conjunto com um Diretor, como regra geral, observadas as limitações dispostas neste
Estatuto Social; (b) Isoladamente, quando essa condição vier expressamente consignada no instrumento de mandato. Artigo 14 - A remuneração da Diretoria e sua eventual participação nos lucros da Companhia
serão fixadas pela Assembleia Geral de acionistas. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 15 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal, composto por 03 membros efetivos, que funcionará somente nos exercícios em que for instalado pela Assembleia Geral, a pedido dos acionistas. Capítulo VI - Do Exercício Social, Balanço, Lucros e Sua Aplicação - Artigo 16 - O exercício social se encerrará em 31 de dezembro
de cada ano. Artigo 17 - Encerrado o exercício social, será levantado o balanço respectivo, com observância das disposições legais e estatutárias aplicáveis, para verificar os resultados do período. Artigo 18 - Do
lucro líquido verificado será deduzida: (a) uma parcela de 5% desse lucro líquido, destinada à constituição da reserva legal, observado o limite estabelecido em lei; (b) uma parcela destinada à constituição de
reservas para contingências, na forma da lei; e (c) uma parcela destinada ao dividendo obrigatório a que os acionistas, na forma do artigo 5º deste Estatuto, têm direito. §Único - O saldo do lucro líquido ficará à
disposição da Assembleia Geral que, observadas as disposições legais aplicáveis, deliberará sobre a sua destinação. Artigo 19 - A Sociedade poderá levantar balanços semestrais ou, ainda, correspondentes a
períodos menores, e declarar, por deliberação da Diretoria, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, observadas as disposições legais aplicáveis. §1º - A Diretoria poderá, também, declarar dividendos à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual. §2º - Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros
pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, §7º, da Lei 9249/95. Capítulo VII - Da Liquidação - Artigo 20 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de efetuá-la e nomear o liquidante. Capítulo VIII - Das Disposições Finais - Artigo 21 - É expressamente vedado o uso do nome da Sociedade para a outorga de
fiança ou aval de favor. Artigo 22 - A Assembleia Geral, através de deliberação tomada por maioria absoluta de votos, poderá decidir acerca de fusão, transformação, incorporação, cisão, reorganização societária
ou qualquer outro tipo de associação envolvendo a Companhia. Artigo 23 - Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela lei das Sociedades Anônimas e demais normas legislativas pertinentes. SP,
29/04/16. Ana Maria Marcondes Penido Sant´Anna - Presidente da Mesa, Acionista e Diretora; José Valdir Pesce - Secretário da Mesa. Presidente Soares Penido Realizações e Empreendimentos Ltda.
- Ana Maria Marcondes Penido Sant´Anna - Acionista. Jucesp nº 261.518/16-1 em 17/06/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

terça-feira, 5 de julho de 2016

Abril Comunicações S.A.
CNPJ 44.597.052/0001-62 - NIRE 35.3.00135164
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 28 de Março de 2016
Data, Horário e Local: em 28 de março de 2016, às 10 h, na sede de
Abril Comunicações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 7221,
22º andar, setor A. Convocação: convocação realizada nos termos do
estatuto social da Companhia. Presença: presente a totalidade dos
membros do conselho de administração da Companhia. Composição da
Mesa: Marcelo Vaz Bonini, Presidente da Mesa; e Flávia Coelho Warde,
Secretária da Mesa. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre as
seguintes matérias: 1. aprovação para antecipação do pagamento, à
Companhia pela Cielo S.A. (“Administradora”), no período compreendido
entre 29 de março de 2016 (inclusive) e 27 de junho de 2016 (inclusive), de
determinados Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente - Cartões
(conforme definido no “Instrumento Particular de Constituição de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia - Cartões”, celebrado em 18
de dezembro de 2014, entre a Companhia, Planner Trustee Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”) e o HSBC Bank
Brasil S.A. - Banco Múltiplo (“Banco Centralizador”) (“Contrato de Cessão
Fiduciária - Cartões”) (“Recebíveis da Antecipação”), por meio da entrega
à Companhia de Valores Excedentes (conforme definido abaixo), de
acordo com os seguintes termos e condições: (i) a antecipação do
pagamento dos Recebíveis da Antecipação, em montante agregado de
recebíveis a serem antecipados correspondente a R$40.000.000,00
(quarenta milhões de reais) (“Limite da Antecipação”), deverá observar o
disposto no item 2 abaixo; e (ii) a partir da data em que for antecipado, pela
Administradora à Companhia, o pagamento de Recebíveis da Antecipação
até o Limite da Antecipação, a Administradora não poderá antecipar à
Companhia o pagamento de Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente
- Cartões adicionais. No entanto, à medida que a Administradora deixar de
entregar à Companhia os pagamentos que seriam devidos em decorrência
dos Recebíveis da Antecipação caso tais Recebíveis da Antecipação não
tivessem sido antecipados (“Pagamentos Realizados”), a Companhia
poderá antecipar o pagamento de Direitos Creditórios Cedidos
Fiduciariamente - Cartões adicionais, desde que em montante
correspondente a tais Pagamentos Realizados e até 27 de junho de 2016.
2. aprovação para que, no período compreendido entre 29 de março de
2016 (inclusive) e 27 de junho de 2016 (inclusive), o Agente Fiduciário
passe a verificar o atendimento do Percentual da Cessão Fiduciária Cartões (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária - Cartões)
(a) semanalmente, a cada segunda-feira (cada uma, “Data de Apuração
Semanal”), exceto com relação à primeira Data de Apuração Semanal, que
será 29 de março de 2016; e (b) com base (x) nos recebíveis não liquidados
(saldo em estoque a receber) e que não sejam Recebíveis da Antecipação
(“Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente Futuros - Cartões”),
constantes dos registros da Administradora ou do Banco Centralizador,
conforme aplicável, na respectiva Data de Apuração Semanal, de acordo
com os montantes definidos no subitem (ii) abaixo; e (y) no montante
residual agregado necessário para complementar o Valor Semanal
(conforme definido abaixo), considerando o período de 30 (trinta) dias
imediatamente anterior à respectiva Data de Apuração Semanal,
observado, em todos os casos, o quanto segue: (i) se, após cada apuração
do Percentual da Cessão Fiduciária - Cartões, nos termos do Contrato de
Cessão Fiduciária - Cartões e do item 2 acima, o Agente Fiduciário verificar
a existência de Créditos Cedidos Fiduciariamente - Cartões em valor
superior a R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) (cada um,
“Valor Semanal”), observado o disposto no subitem (ii) abaixo (cada um,
“Valor Excedente”), o Agente Fiduciário deverá comunicar, por escrito, ao
Banco Centralizador, no mesmo dia da respectiva Data de Apuração
Semanal, o Valor Excedente (“Comunicação de Valor Excedente”), de
forma que o Banco Centralizador, no prazo de até 1 (um) Dia Útil (conforme
definido no “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária
a ser Convolada em com Garantia Real, com Garantia Adicional
Fidejussória, da Oitava Emissão de Abril Comunicações S.A.”, celebrado
em 8 de dezembro de 2014, entre a Companhia, o Agente Fiduciário,
Abrilpar Participações Ltda. e Abril Mídia S.A.) contado da data em que
receber a Comunicação de Valor Excedente, autorize, por escrito, a
Administradora a entregar à Companhia tal Valor Excedente até o Limite
da Antecipação; (ii) em qualquer hipótese, o Valor Semanal aplicável
(a) em 29 de março de 2016 e em cada segunda-feira dos meses de março
e abril de 2016 deverá ser composto por Direitos Creditórios Cedidos
Fiduciariamente Futuros - Cartões em valor correspondente a, no mínimo,
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); (b) em cada segunda-feira do
mês de maio de 2016 deverá ser composto por Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente Futuros - Cartões em valor correspondente a, no
mínimo, R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais); e (c) em cada
segunda-feira do mês de junho de 2016 (até 27 de junho de 2016
(inclusive)) deverá ser composto por Direitos Creditórios Cedidos
Fiduciariamente Futuros - Cartões em valor correspondente a, no mínimo,
R$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais); (iii) na eventualidade de ser
verificado, em qualquer Data de Apuração Semanal, o não atendimento do
Percentual da Cessão Fiduciária - Cartões, a antecipação dos Recebíveis
da Antecipação será imediatamente (x) suspensa até que o Percentual da
Cessão Fiduciária - Cartões seja atendido e enquanto tal não atendimento
não constitua um Evento de Inadimplemento (conforme definido na
Escritura de Emissão), nos termos da Escritura de Emissão e do Contrato
de Cessão Fiduciária - Cartões; ou (y) interrompida, em caso de ocorrência
de um Evento de Inadimplemento, aplicando-se, em ambos os casos, as
disposições do Contrato de Cessão Fiduciária - Cartões. Na hipótese do
subitem (x) acima e desde que não esteja em vigor um Evento de
Inadimplemento, caso a Companhia volte a atender o Percentual da
Cessão Fiduciária - Cartões nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária
- Cartões, a antecipação do pagamento dos Recebíveis da Antecipação
será imediatamente restabelecida, nos termos desta reunião; e (iv) a partir
de 28 de junho de 2016 (inclusive), o Agente Fiduciário voltará a verificar o
atendimento do Percentual da Cessão Fiduciária - Cartões integralmente
de acordo com os termos do Contrato de Cessão Fiduciária - Cartões em
vigor. 2.1 A aprovação para antecipação dos Recebíveis da Antecipação,
nos termos dos itens 1 e 2 desta reunião, será automaticamente resolvida
de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou
formalidade, na forma do artigo 128 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, conforme alterada (“Código Civil”), nas seguintes hipóteses: (i) se a
Companhia não apresentar, em até 20 (vinte) dias contados de 29 de
março de 2016, o protocolo do aditamento do Contrato de Cessão
Fiduciária - Cartões perante o cartório de títulos e documentos competente,
evidenciando que o Percentual de Cessão Fiduciária - Cartões deverá ser
exclusivamente apurado com base na agenda futura de Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente - Cartões; e (ii) se a Companhia não utilizar os
recursos provenientes dos Recebíveis da Antecipação exclusivamente
para (a) atender as necessidades de capital de giro em geral; (b) repagar
o mútuo que firmou com a Abril Participações Ltda. no valor de
R$6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais), desde que cópia do
instrumento de tal mútuo seja entregue pela Companhia aos Debenturistas;
e (c) realizar mútuos com as controladas da Abril Mídia S.A. 2.2 Exceto se
de outra forma previsto no item 2.1, subitem (ii), em nenhuma hipótese os
recursos dos Recebíveis da Antecipação poderão ser utilizados para
pagamentos de mútuos e/ou distribuição de dividendos. 3. autorização
para que a diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários
para a consecução e para refletir, no que for aplicável, a deliberação desta
reunião. 4. ratificação de todos os atos já praticados relacionados com as
deliberações acima. Deliberações: analisadas e discutidas as matérias
constantes da ordem do dia, os membros do conselho de administração da
Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
deliberaram e aprovaram as matérias da Ordem do Dia. Encerramento e
Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi
interrompida pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, lida e
achada em ordem, foi aprovada e assinada por todos os presentes.
Local e data: São Paulo, 28 de março de 2016. Mesa: Marcelo Vaz Bonini,
Presidente da Mesa; e Flávia Coelho Warde, Secretária da Mesa. Membros
do conselho de administração presentes: Giancarlo Francesco Civita,
Victor Civita e Thomaz Souto Corrêa Netto. Certifico que a presente é
cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Flávia Coelho Warde Secretária da Mesa. JUCESP nº 181.964/16-8 em 29/04/2016. Flávia
R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001-39 - NIRE 35.300.109.724
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral
Extraordinária da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”)
que se realizará no dia 03.08.2016, às 14:00h, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, n.º 1.343, 9º andar, na Cidade
e Estado de São Paulo (“Assembleia”), para deliberar, nos termos do § 1°
do artigo 256 da Lei das S.A., sobre a aquisição, por sua subsidiária integral Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de forma direta ou indireta, da
totalidade do capital social da Alesat Combustíveis S.A. e dos ativos que
integram sua operação, conforme Fato Relevante divulgado em
12.06.2016. Participação na Assembleia - Poderão participar da Assembleia todos os acionistas da Companhia, incluindo os titulares de
American Depositary Receipts (“ADRs”), por si, seus representantes legais ou procuradores, observados os requisitos formais de participação
previstos no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, apresentando os
documentos relacionados nos itens “Acionista Pessoa Física, Acionista
Pessoa Jurídica e Fundos de Investimento” abaixo. A condição de acionista será comprovada pela apresentação de declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição
custodiante indicando a quantidade de ações em nome do respectivo
acionista até, no máximo, 3 (três) dias antes da Assembleia. Os detentores de ADRs serão representados na Assembleia pelo custodiante das
ações que lastreiam os ADRs nos termos do contrato de depósito de 16
de setembro de 1999, conforme alterado (“Contrato de Depósito”). Os procedimentos para o exercício do voto com relação aos ADRs serão especificados em comunicação a ser encaminhada aos detentores de ADRs
pelo depositário, nos termos do Contrato de Depósito. Acionista Pessoa
Física - • Original ou cópia autenticada de documento de identificação
com foto (RG, RNE, CNH, carteiras de classe profissional oficialmente
reconhecidas ou passaporte, no caso de estrangeiro); e • Original ou
cópia autenticada de instrumento de procuração, se aplicável, e documento de identificação com foto do procurador. Acionista Pessoa Jurídica - • Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado
e dos atos societários que comprovem os poderes de representação (ata
de eleição dos diretores e/ou procuração); • Original ou cópia autenticada
de documento de identificação com foto(s) do(s) representante(s)
legal(is); e • Original ou cópia autenticada de instrumento de procuração, se aplicável, e documento de identificação com foto do procurador.
Fundos de Investimentos - • Comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na
Assembleia Geral ou que tenha outorgado poderes ao procurador; • Ato
societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à Assembleia Geral ou a quem tenha outorgado a procuração; e • Caso o representante ou procurador seja pessoa
jurídica, os mesmos documentos listados no item “Acionista Pessoa
Jurídica” deverão ser apresentados à Companhia. Tais documentos deverão ser encaminhados ao Departamento de Relações com Investidores até as 14:00h do dia 01.08.2016. Disponibilização de Documentos
e Informações - Nos termos do Estatuto Social da Ultrapar e dos artigos
6º e 19 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas, bem
como outros relevantes para o exercício do direito de voto na Assembleia, foram apresentados à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e
encontram-se à disposição no site da CVM (www.cvm.gov.br), na sede
social da Companhia, no site da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e no site da Companhia (www.ultra.com.br), onde consta inclusive o Manual da Assembleia
Geral Extraordinária. São Paulo, 01 de julho de 2016. Paulo Guilherme
Aguiar Cunha - Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26
Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas convocados a comparecer à Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará no dia 16 de julho de 2016, às
11h, na sede da Companhia, localizada na Rua Henrique Schaumann,
270, 4º andar, sala 10, Pinheiros, São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. a destituição do Sr. Mu Hak You do
cargo de conselheiro da Companhia; 2. a destituição da Sra. Ana
Maria Loureiro Recart do cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia; 3. a suspensão de direitos, nos termos do artigo 120 da
Lei nº 6.404/76, dos acionistas (1) GWI Classic Fundo de Investimento
em Ações; (2) GWI High Growth Fundo de Investimento em Ações;
(3) GWI Pipes Fundo de Investimento em Ações; (4) GWI Small e Mid
Caps Fundo de Investimento em Ações; (5) Fundo de Investimento em
Ações GWI Private Investimento no Exterior; (6) GWI Dividendos Fundo
de Investimento em Ações; (7) GWI Leverage Fundo de Investimento em
Ações; (8) GWI Empreendimentos Imobiliários S.A.; (9) GWI Brazil and
Latin America Master Fund Ltd.; e (10) GWI Asset Management S.A.;
4. autorização para propositura de ação de responsabilidade, nos termos
do artigo 159 da Lei nº 6.404/76, contra o Sr. Mu Hak You e a Sra. Ana
Maria Loureiro Recart; e 5. a eleição em separado pelos demais detentores de ações preferenciais, excluídos os que tiverem seus direitos suspensos, de membro do Conselho de Administração. Os Administradores
poderão apresentar defesa, na própria Assembleia Geral Extraordinária,
na forma da Lei nº 6.404/76, e conforme procedimentos que vierem a ser
estabelecidos pela Mesa. Informações Gerais: 1. Poderão participar da
Assembleia ora convocada os acionistas titulares de ações de emissão
da Companhia, por si ou por seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto
à instituição ﬁnanceira depositária responsável pelos serviços de ações
escriturais da Companhia, e/ou agente de custódia, consoante o artigo
126 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas deverão se apresentar antes do
horário previsto para o início da Assembleia, conforme indicado neste
Edital de Convocação, portando os seguintes documentos: - Acionistas
Pessoas Físicas: documento de identiﬁcação com foto (RG, RNE, CNH
ou, ainda, carteiras de classe proﬁssional oﬁcialmente reconhecidas); e
comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição ﬁnanceira escrituradora
e/ou agente de custódia após a data de 12 de julho de 2016; - Acionistas
Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato
social consolidado e da documentação societária outorgando poderes
de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); documento de identiﬁcação com foto do(s) representante(s) legal(is); e
comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por instituição ﬁnanceira escrituradora
e/ou agente de custódia após a data de 12 de julho de 2016; - Fundos
de Investimento: cópia autenticada do último regulamento consolidado
do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da
documentação societária outorgando poderes de representação (ata de
eleição dos diretores e/ou procuração); documento de identiﬁcação com
foto do(s) representante(s) legal(is); e comprovante da titularidade das
ações de emissão da Companhia, devidamente atualizado, expedido por
instituição ﬁnanceira escrituradora e/ou agente de custódia após a data
de 12 de julho de 2016. 2. Estão disponíveis, na sede da Companhia e no
endereço eletrônico da Companhia (www.saraivari.com.br), da Comissão
de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), para consulta dos acionistas, cópias dos documentos que fundamentam as matérias que serão discutidas e deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária.
São Paulo, 1º de julho de 2016.
Jorge Eduardo Saraiva - Presidente do Conselho de Administração.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
NIRE JUCESP 35.300.444.957 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00
Ata de Reunião da Diretoria realizada em 20.06.2016
1. Data, Hora e Local: Ao 20.06.2016, às 9:00 horas, Avenida Santo Amaro, 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.506-000,
sede da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e
Quorum: Dispensada pelos presentes a realização de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia. 3.
Mesa: Presidente: Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Rodrigo Henrique Botani. 4. Participantes: Diretor: Sr. Arley Custódio Fonseca. 5. Ordem do Dia: Deliberar e Aprovar: (i) a ratiﬁcação e/ou aprovação da emissão de certiﬁcados de recebíveis do agronegócio da 1ª emissão da 1ª série da Companhia (“CRA” e “Emissão”, respectivamente), no montante total de R$ 70.000.000,00, divididos em 70.000 CRA, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão, qual seja, 19.08.2016 (“Data de
Emissão”), a serem emitidos nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29.12.2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), e da Instrução CVM nº 414, de 30.12.2004, conforme alterada (“Instrução CVM nº 414/04” e “Oferta”, respectivamente),
anteriormente aprovada de forma genérica, pela Ata de Reunião da Diretoria, realizada em 05.05.2015, devidamente arquivada na JUCESP em
28.05.2015, sob o nº 227.592/15-3 (“ARD”). Os CRA são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados em 1 cédula de produto
rural ﬁnanceira (“CPR Financeira”), emitida pela Bartira Agropecuária
S.A., sociedade por ações com sede na Avenida República do Líbano,
nº 1.875, 4º andar, Setor Oeste, CEP 74115-030, na Cidade de Goiânia/
GO, CNPJ/MF nº 20.090.981/0001-12 (“Devedora”), em favor da Morumbi
Agropecuária S.A., sociedade por ações com sede na Avenida República
do Líbano, nº 1.875, 4º andar, Setor Oeste, CEP 74115-030, na Cidade de
Goiânia/Goiás, CNPJ/MF nº 00.649.102/0001-32 (“Cedente”), a qual cederá à Companhia (a) a CPR Financeira; (b) os direitos creditórios oriundos
da CPR Financeira (“Direitos Creditórios”); e (c) o aval; e (ii) sobre a autorização para que a Diretoria da Companhia assine todos os documentos
referentes à Emissão e à Oferta. 6. Deliberações: Foram aprovadas na integra, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, todas as deliberações previstas na ordem do dia acima, a saber: (i) a ratiﬁcação e/ou
aprovação da Emissão e da Oferta; (ii) a autorização para que a Diretoria
da Companhia assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta e (iii) a emissão dos CRA, com as seguintes características: a) Emissão:
1ª; b) Série: 1ª; c) Quantidade de CRA: 70.000; d) Montante Total da Oferta: R$ 70.000.000,00; e) Valor Nominal Unitário: R$1.000,00, na Data de
Emissão; f) Data de Emissão: 19.08.2016; e g) Data de Vencimento:
21.08.2020. h) Demais características: Conforme descritas nos documentos da Emissão e da Oferta. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar
foi a presente reunião encerrada. São Paulo, 20.06.2016. Fernando Cesar
Brasileiro - Presidente da Mesa, Arley Custódio Fonseca - Diretor, Rodrigo Henrique Botani - Secretário. JUCESP nº 294.293/16-4 em
30.06.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Minkar Participações S.A.
CNPJ: 22.272.600/0001-41 - NIRE: 35300482735
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/12/2015
Data, Hora e Local: 10/12/15, 9h00, na sede. Presença: totalidade.
Mesa: João Adamo Junior: Presidente; Nancy Nan Chien Ho: Secretária. Convocação: Dispensada. Ordem do Dia e Deliberações: i. o
aumento do capital social da Companhia, totalmente integralizado, de
R$ 2.005.100,00 para R$ 8.045.100,00, emissão de 6.040.000 ações
ordinárias, pelo preço de R$ 1,00 por ação, serão totalmente subscritas e
integralizadas por Minkar - Fundo de Investimento em Participações, fundo de investimento em participações, CNPJ nº 22.101.904/0001-46, representado por Oliveira Trust Servicer S/A, CVM n° 7.446, de 13/10/03,
CNPJ/MF nº 02.150.453/0001-20, em moeda corrente nacional, nos
termos do Boletim de Subscrição Anexo I ; e ii. a alteração da redação
do caput do Artigo 5° do Estatuto Social. Consolidar o Estatuto Social
da Companhia Anexo II. Encerramento e Lavratura da Ata: Formalidades legais. Extrato da Ata. São Paulo, 10/12/15. Mesa: João Adamo
Junior - Presidente; Nancy Nan Chien Ho - Secretária. Acionistas Presentes: Minkar - Fundo de Investimentos em Participações. JUCESP nº
46.338/16-0 em 02/02/16. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Getti Construções Ltda.
CNPJ nº 54.132.618/0001-34 - NIRE nº 35.207.503.523
Ata de Assembléia de Sócios Extraordinária
Realizada no dia 27 de Junho de 2016
Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 de junho de 2016, às 10:00 horas,
na sede social, na Rua Princesa Isabel nº 211 e 219, Vila Arens,
CEP 13.201-650, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.
Convocação: Dispensada conforme parágrafo 2º do artigo 1072 da Lei
10.406/02. Presença: Sócios representando a totalidade do capital social,
como segue: 1. José Luiz Giassetti, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nº 8.664.859 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
nº 963.022.678-20, domiciliado em Jundiaí, Estado de São Paulo,
à Rua Princesa Isabel, 211, Vila Princesa Isabel, CEP 13201-650;
2. Ariane Gilioli Rossi Giassetti, brasileira, casada sob o regime de
comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 7.575.887-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob
nº 076.989.278-73, domiciliada em Jundiaí, Estado de São Paulo, à Rua
Princesa Isabel, 211, Vila Princesa Isabel, CEP 13201-650; e 3. Rodolfo
Úngaro Venitucci, brasileiro, solteiro, nascido em 21/10/1983, engenheiro
civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.329.334-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 308.681.948-08, domiciliado em Jundiaí, Estado de
São Paulo, à Rua Princesa Isabel, 211, Vila Princesa Isabel, CEP
13.201-650. Composição dos Trabalhos: Presidente: José Luiz Giassetti;
Secretária: Ariane Gilioli Rossi Giassetti. Ordem do Dia: 1) Deliberação
sobre a redução do capital social com fundamento no inciso II do artigo
1.082 da Lei 10.406/02; 2) Deliberação sobre as providências dos administradores. Deliberações: 1) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a redução do Capital Social no valor de R$ 570.400,00 passando de
R$ 620.000,00 para R$ 49.600,00 mediante a versão proporcional aos sócios do valor equivalente em moeda corrente nacional creditados em suas
contas correntes. A redução do capital é feita mediante a diminuição proporcional do valor nominal da quota, passando de R$ 1,00 para R$ 0,08
(oito centavos de real). 2) Ficam encarregados os administradores da sociedade de tomar todas as providências legais necessárias para a publicação da presente e dos registros desta ata e da competente alteração contratual. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada
esta assembleia, da qual foi lavrada a presente ata. (a.a.) José Luiz
Giassetti e Ariane Giliolli Rossi Giassetti. Jundiaí, 27 de junho de 2016.

Abril Comunicações S.A.
CNPJ/MF nº 44.597.052/0001-62 - NIRE 35.300.135.164
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 22 de Março de 2016
Data, Hora e Local: Em 22 de março de 2016, às 08:00 horas, na sede da
Abril Comunicações S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas, nº 7.221, 22º andar, Setor A, Pinheiros
(“Companhia”). Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Composição da Mesa: Arnaldo Figueiredo Tibyriçá - Presidente da Mesa; Flávia Coelho Warde - Secretária
da Mesa. Ordem do Dia: Examinar e deliberar acerca da admissão da
Editora 17 Ltda. no quadro de associados pessoas jurídicas da Associação Abril de Benefícios. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a admissão da Editora
17 Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1400, 14º andar, conjunto 132, parte A, Jardim Paulista, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 24.343.798/0001-32 e inscrita na Jucesp sob o NIRE 35.229.759.903,
no quadro de associados pessoas jurídicas da Associação Abril de Benefícios. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando
manifestar-se, encerrou-se a presente reunião, cuja ata vai assinada pela
totalidade dos membros presentes do Conselho de Administração da
Companhia. São Paulo, 22 de março de 2016. Presidente da Mesa: Arnaldo Figueiredo Tibyriçá; Secretária da Mesa: Flávia Coelho Warde. Conselheiros: Giancarlo Francesco Civita, Victor Civita e Thomaz Souto Corrêa
Netto. Confere com o original: Flávia Coelho Warde - Secretária da Mesa.
JUCESP nº 181.963/16-4 em 29/04/2016. Flávia R. Britto Gonçalves Secretária Geral.

