
Fundação Universitária de Taubaté
CNPJ n° 48.965.164/0001-80

HOMOLOGAÇÃO
Comunica a homologação da classificação final do Processo Seletivo 
FUST - Edital 01/2019, em reunião do Conselho de Curadores da FUST, 
em 17 de julho de 2019.

XPCE Carmontelle Participações S.A.
NIRE 35.300.505.395 - CNPJ/MF nº 20.818.367/0001-24

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 13.05.2019
Data, hora, local: 13.05.2019, 10hs, na sede da Companhia. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente:
Pedro Eduardo Cassab Carraz, Secretário: Lucas Paravizo Claudino. Deli-
berações aprovadas: 1. As contas dos administradores da Companhia re-
ferentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018 publicadas nos jor-
nais DOESP e O Dia SP em 03.05.2019. 2. Registrar que os acionistas di-
retos e indiretos da Companhia tiveram amplo e irrestrito acesso a todo e
qualquer documento necessário com 1 mês de antecedência a contar da
presente data. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo,
13.05.2019. Acionista: XPCE RE Fundo de Investimento Imobiliário. p. XP 
Vista Asset Management Ltda. JUCESP nº 330.195/19-0 em 18/06/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RNI Negócios Imobiliários S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 67.010.660/0001-24 - NIRE 35.300.335.210

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Dia 17/06/2019, às 14:30 h, SP/SP, na Rua Gomes de Carvalho nº 1306,
4º andar, Vila Olímpia. Presença: Maioria dos membros do Conselho de
Administração. Mesa: Presidente: Sr. Waldemar Verdi Junior; Secretário:
Sr. Carlos Bianconi. Deliberações Tomadas por Maioria e sem Quais-
quer Restrições: Instalada a Reunião, após exame e discussão da maté-
ria da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presen-
tes deliberaram o que segue: Autorizar a Companhia e a Rodobens 414, a 
(i) participar da Operação acima referida, de modo a autorizar a realização
da Cessão dos Créditos Imobiliários e a Subscrição dos CRI Subordina-
dos; e (ii) a autorizar a Rodobens 414, subsidiária da Companhia, a reali-
zar a Cessão dos Créditos Imobiliários Vitória da União. Autorizar a contra-
tação, pela Companhia, da Securitizadora, do Banco Votorantim S.A., da
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., do Itaú Unibanco 
S.A. e de quaisquer outros prestadores de serviços necessários à estrutu-
ração, implementação, manutenção e término da Operação. Autorizar a
Diretoria da Companhia a negociar todos os termos e condições aplicáveis
às deliberações constantes dos itens acima ora aprovadas, bem como pra-
ticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos e 
contratos necessários à execução destas, incluindo, mas não se limitando
a, o contrato por meio do qual será formalizada a Cessão dos Créditos 
Imobiliários, a obrigação de recompra dos Créditos Imobiliários e dos Cré-
ditos Imobiliários Vitória da União (considerando o saldo devedor dos CRI),
e os boletins de subscrição dos CRI Subordinados, sendo certo que todos
os atos relativos às deliberações ora aprovadas que tenham sido pratica-
dos pela Diretoria anteriormente à data desta Reunião ficam também ex-
pressamente confirmados e ratificados. Nada mais. São Paulo, 17/06/2019.
Carlos Bianconi - Secretário. JUCESP nº 344.019/19-6 em 28/06/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Central de Registro de 
Direitos Creditórios S.A.

CNPJ nº 20.087.479/0001-52 - NIRE 35300464672
Edital de convocação da Assembleia Geral extraordinária 

Nos termos do Artigo 124, § 1º, I da Lei nº 6.404/1976, fica convocada 
AGE da Central de Registro de Direitos Creditórios S.A. (a “Companhia”), 
a realizar-se no dia 25/07/19, às 09:30h, na sede, na Rua Funchal nº 411, 
2º andar, conjunto 22, Vila Olímpia, em SP/SP, em primeira convocação, 
para discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) ratificação 
da subscrição da parcela que caberia ao Acionista Valter Rodrigues Viana 
pela Acionista Alpha Valorem Participações Societárias S.A., nos termos 
das deliberações aprovadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria realizada em 29/04/19, uma vez que o Acionista Valter Rodrigues Viana 
não exerceu seu direito de preferência de subscrição, no prazo decaden-
cial de 30 dias, contados da publicação do Aviso aos Acionistas, a qual 
ocorreu em 04/05/19; (ii) alteração do Estatuto Social da Companhia, para 
prever a constituição de um Comitê de Auditoria estatutário; (iii) reforma e 
consolidação do Estatuto Social, para renumeração de cláusulas e adap-
tação geral do Estatuto a alteração prevista no item (ii) desta convocação; 
e (iv) deliberação sobre a concessão de autorização para que a Diretoria 
da Companhia possa formalizar novo contrato de prestação de serviços 
pontuais e específicos de assessoria e consultoria comercial com a Alpha 
Valorem Consultoria e Participações Ltda. (CNPJ nº 03.526.557/0001-59) 
– parte relacionada de sua acionista Alpha Valorem Participações So-
cietárias S.A. –, com valor total de R$ 100.000,00, a serem pagos até 
agosto de 2019. A minuta completa do Estatuto Social, com os ajustes e a 
consolidação propostos nos itens (ii) e (iii) desta convocação encontram-
-se disponíveis para consulta dos acionistas na sede da Companhia, nos 
termos do § 3º do Artigo 135 da Lei nº 6.404/76. Paulo Roberto Pisau-
ro - Presidente do Conselho de Administração. (17, 18 e 19/07/2019)

SP Farma Metropolitana S.A.
CNPJ nº 28.927.087/0001-66

Companhia Fechada
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da SP Farma Metropolitana 
S.A. a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará 
no Hotel Holiday Inn, sito à Rua Professor Milton Rodrigues, 100, Parque 
Anhembi, São Paulo/SP, 02009-040, no dia 07/08/2019, às 18h, em primei-
ra convocação, às 18h15 em segunda convocação e às 18h30 em terceira 

do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios encerrados em 
31/12/2017 e 31/12/2018 e apresentação do Relatório da Administração, 
com o Planejamento e Execução dos trabalhos; e (ii) deliberar sobre a des-

-
panhia até o dia 06/08/2019, até às 17h30, podendo ser transmitidos por 
mensagem eletrônica (email). A proposta da administração e a documen-
tação, relativas aos itens da ordem do dia, encontram-se à disposição 
dos senhores acionistas na sede da Companhia. Nos termos do artigo
5º, parágrafos 3º, 4º e 5º, do Estatuto Social da Companhia, os acionistas 
preferenciais poderão participar da Assembleia, mas não terão direito a 
voto sobre a matéria a ser debatida e votada. Sumaré, 15/07/2019. Edison 
Gonçalves Tamascia - Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Agrícola Quatá
CNPJ/MF Nº 45.631.926/0001-13 - NIRE 35300088042

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas da Companhia Agrícola Quatá (‘‘Companhia’’) 
convocados a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
às 11 horas, do dia 25.7.2019, na sede da Companhia, tendo como or-
dem do dia: (i) A apreciação e votação do relatório da administração e

sobre a possibilidade de o Conselho de Administração autorizar a Diretoria 
a analisar e aprovar contratos com partes relacionadas a gerentes e 
demais cargos de hierarquia inferior, por meio de política interna a ser 
aprovada pelo Conselho de Administração, e a consequente alteração do 
artigo 19, inciso “IX” do Estatuto Social da Companhia. Os documentos 
a serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
encontram-se à disposição dos srs. Acionistas na sede da Companhia. 
Conselho de Administração.                                                                            (16,17,18)

Sogima Securitizadora S/A
CNPJ/MF 27.967.159/0001-36 - NIRE 353.005.048-10

Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 05/10/2018, na sede social da companhia. dispen-
sada a convocação, § 4º, Artigo 124, Lei 6.404/1976, presença confir-
mada de todos os acionistas. Presença: reuniram-se os acionistas da 
sociedade, representando a totalidade do capital social da Sogima 
Securitizadora S/A, Rafael De Carvalho Nascimento, Rafael Damia-
ti Ferreira Alves. Deliberações: I – O Sr. Presidente pôs em votação 
a análise da proposta da diretoria para segunda emissão de debêntu-
res, sendo a emissão de 5.000 debêntures simples, no montante de 
R$ 5.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, sendo 
aprovada pelos acionistas por unanimidade a referida emissão, confor-
me Escritura da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples, arquivada 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo, anexo a Ata da AGE. Esta 
ata é Extrato da Ata da 2ª AGE, servindo para fins legais de publicida-
de dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Se-
cretária da Assembléia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata 
original lavrada no livro próprio, São Paulo/SP, 05 de outubro de 2018. 
Assinaturas: Rafael Damiati Ferreira Alves – Presidente e Acionista, 
Rafael de Carvalho Nascimento – Secretário e Acionista. Jucesp nº 
357.533/19-7 em 05/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

R037 Santa Maria Empreendimentos 
e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 16.500.437/0001-24 - NIRE 35.300.460.928
Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: No dia 20/05/19, às 19h30min, na sede da Compa-
nhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da
presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da 
Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Os Acionistas aprovaram por
unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) as demonstrações financeiras
apresentadas pela Administração da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/18, devidamente publicadas nos jornais “Diário 
Oficial do Estado de São Paulo”, página 24 e “Diário Comercial”, página 05, 
ambas edições de 15/05/19; (ii) do lucro do exercício, no valor de 
R$ 1.547.809,63, 5% serão destinados à constituição da reserva legal, nos
termos do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e o saldo para a conta de prejuí-
zos acumulados; e (iii) a reeleição dos Srs. (i) Sérgio Lemos de Maga-
lhães, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 43.864.159 SSP/SP e
CPF/MF nº 224.618.888-17; (ii) Kenneth Aron Wainer, norte-americano,
residente no Brasil, divorciado, consultor, RNE V203482-C e CPF/MF nº
214.960.168-07; e (iii) Vitor Rangel Botelho Martins, brasileiro, casado,
engenheiro, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/MF nº 041.040.466-71, to-
dos domiciliados em São Paulo/SP, com escritório, na Rua Funchal, n° 
418, 27° andar, CEP 04551-060, para os cargos de Membros do Conselho
de Administração da Companhia, com mandato de 1 ano, contado da pre-
sente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo. a. Os membros do
Conselho de Administração, reeleitos, tomaram posse mediante a assina-
tura dos respectivos termos lavrados em livro próprio, declarando que não 
estão impedidos, nos termos da lei. A presente ata é publicada na forma de
extrato, nos termos da lei. Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente e
Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investi-
mento em Participações - Multiestrategia, p. VBI Real Estate Gestão 
de Carteiras Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer e
Breof Partners Ltda., p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. 
Membros do Conselho de Administração reeleitos: Sérgio Lemos de Ma-
galhães, Kenneth Aron Wainer e Vitor Rangel Botelho Martins.
JUCESP n° 344.062/19-3 em 28/06/2019. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.

Usina Jabuticabeira SPE S.A.
CNPJ/MF nº 29.929.895/0001-25 - NIRE 35.300.531.108

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/04/2019
Aos 30/04/2019, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. 
Mesa: José Ricardo Lemos Rezek - Presidente; Luiz Fernando Marchesi 
Serrano, Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: Após a discussão 
das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (i.) 
A eleição do José Ricardo Rezek, CPF/ME nº 410.061.518-34, para 
o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, em 
substituição ao Ricardo Maziero de Oliveira, CPF/ME nº 052.947.348-
85, de modo que o mandato do novo conselheiro se encerrará em 
14/12/2020, admitida a reeleição. A Companhia e os acionistas outorgam 
ao Ricardo Maziero de Oliveira ampla, geral, irrestrita, irrevogável 
e irretratável quitação com relação ao exercício do cargo de membro 
do Conselho de Administração da Companhia até a presente data e o 
novo Conselheiro ora eleito toma posse nesta data, mediante assinatura 
de Termo de Posse lavrado em livro próprio, bem como renunciou a 
qualquer remuneração pelo exercício da administração da Companhia, 
declarando, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer 
atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias, 
possui reputação ilibada e não ocupa cargos em sociedades que 
possam ser consideradas concorrentes no mercado ou representa ou 
possui interesses conflitantes com a Companhia; (ii.) A designação dos 
Diretores da Companhia em Diretor Financeiro e Diretor Administrativo, 
de modo que a Companhia seja administrada por uma Diretoria composta 
por 2 membros, sendo um Diretor Financeiro e um Diretor Administrativo; 
e (iii.) A alteração do caput da Cláusula Décima Terceira do Estatuto 
Social da Companhia, tendo em vista a aprovação prevista no item (ii) 
acima, o qual passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Cláusula 
13ª – A sociedade será administrada por uma Diretoria composta por 
02 membros, sendo 01 Diretor Financeiro e 01 Diretor Administrativo, 
acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos e destituíveis pelo 
Conselho de Administração, para um mandato de 02 anos, admitida a 
reeleição.” Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 284.237/19-0 em 
24/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

CAMBUCI S.A.
Capital Aberto Autorizado - CNPJ 61.088.894/0001-08

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os acionistas da CAMBUCI S.A., convocados para participarem da
AGE que realizar-se-á no dia 14/08/2019, às 10:00h em primeira convoca-
ção, na sede administrativa da empresa localizada na Avenida Getúlio Var-
gas, 930, Marmeleiro, São Roque/SP, cuja pauta será a seguinte: AGE:
a) desdobramento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de
emissão da Companhia na proporção de 1 (uma) ação para 10 (dez)
ações, sem modificação no capital social; (b) a alteração do artigo 5º e a 
consolidação do Estatuto Social para refletir a alteração na quantidade de 
ações em razão do desdobramento aprovado. Informações Gerais: Para 
tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar a sua 
qualidade como tal. Os acionistas representados por procuradores deve-
rão exibir as procurações à Companhia até o momento de abertura dos
trabalhos da respectiva Assembleia Geral. A Companhia, atendendo à Ins-
trução CVM 481/2009, assegurará aos acionistas a possibilidade de exer-
cerem seu voto a distância na AGE. O acionista que optar por exercer seu 
direito de voto a distância poderá: (a) transmitir as instruções de voto dire-
tamente pelas instituições e/ou corretoras que mantém suas posições em
custódia, caso estas disponibilizem esses serviços; (b) transmitir as instru-
ções de voto diretamente ao escriturador das ações da Companhia, qual 
seja, o Itaú Unibanco S.A.; ou (c) preencher o boletim de voto a distância
disponível nos endereços indicados abaixo e enviá-lo diretamente à Com-
panhia. Para mais informações, observar as regras previstas na Instrução
CVM 481/2009 e no boletim de voto a distância disponibilizado pela Com-
panhia nos endereços indicados abaixo. Dos Documentos: em observân-
cia ao Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e à Instrução CVM 481/2009, encon-
tram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede e no website da
Companhia (www.cambuci.com.br/investidores), no website da B3 S.A. -
Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br), os documentos relacionados às delibera-
ções previstas neste edital, incluindo a proposta da administração e o bo-
letim de voto a distância.

Roberto Estefano - Presidente do Conselho de Administração

Nero Gelateria Ltda.
CNPJ/MF 24.974.039/0001.78 - NIRE 35229794733

Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Contrato Social
José Antonio Silva Filho, Camila Tenorio Cavalcanti Silva e Maria Lui-
za de Oliveira Andrade Siewert, únicos sócios da Sociedade Empresária 
Ltda, sob a denominação de Nero Gelateria Ltda, com sede a Rua João 
Corazzari, 141, Sala 4, Centro,em Vinhedo-Sp, CEP 13.280.091,CNPJ/
MF 24.974.039/0001.78, com Contrato Social arquivado na Jucesp sob o 
número 35229794733, em sessão de 09/06/2016 e última alteração sob o 
número 386.673/18-4 em sessão de 16/08/2018, atendendo ao disposto 
nos artigos 1082 e 1084 da Lei 10.406/2002, pelo fato de seu Capital So-
cial estar excessivo em relação ao seu objeto social, como também pela 
saída da sociedade da sócia Camila Tenorio Cavalcanti Silva, tornam 
público a redução de seu Capital Social de R$ 750.000,00(Setecentos e 
Cinquenta Mil Reais), para R$ 350.000,00(Trezentos e Cinquenta Mil Re-
ais), sendo que a diferença de R$ 400.000,00(Quatrocentos Mil Reais), 
será restituída aos sócios da seguinte forma e maneira: A sócia retirante 
Camila Tenorio Cavalcanti Silva, recebe neste ato sua participação no 
Capital Social no valor de R$ 187.500,00, o sócio Jose Antonio Silva 
Filho, recebe neste ato a sua parcela na redução de sua participação 
no valor de R$ 12.500,00 e a sócia Maria Luiza de Oliveira Andrade 
Siewert, recebe neste ato a sua parcela na redução de sua participação 
no valor de R$ 200.000,00. Vinhedo, 15 de julho de 2019.

ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 60.884.855/0001-54 - NIRE 35.3.0002082-1 

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019
Lavrada na forma de Sumário - 1. Data, Hora e Local: Às 10h do dia
30/04/2019, na sede da Companhia localizada na Av. Paulista, 2028,
8º andar, Cj. 81, Bairro Bela Vista, Cidade e Estado de SP. 2. Presença: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 
3. Convocação: Considerada sanada a falta de publicação do aviso aos
acionistas e o cumprimento dos prazos previstos no artigo 133, caput, e
§3º da Lei 6.404/76, bem como dispensada a publicação do Edital de 
Convocação, tendo em vista a presença do acionista que representa 100% 
do capital social da Companhia, na forma dos artigos 124, §4º e 133, §4º 
da Lei 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: George Schahin. Secretário: Luiz
Alves Filho. 5. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as
demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social en-
cerrado em 31/12/2018; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício; (iii) reeleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia; (iv) reeleição do presidente do Conselho de Administração; e
(v) fixar a remuneração global e anual dos administradores. 6. Delibera-
ções tomadas pela unanimidade dos acionistas: 6.1. Os acionistas
aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018,
como publicado no DOESP, na edição do dia 27/04/2019, fls. 103,
e, no Valor Econômico, nas edições dos dias 27, 28 e 29/04/2019, fls. E3. 
6.2. Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta da 
destinação do lucro líquido do exercício de 2018, correspondente ao valor 
total de R$ 173.482.614,08, da seguinte forma: (a) R$ 7.591.937,45 desti-
nados à provisão para perdas decorrente da alteração do CPC 48; 
(b) R$ 8.674.189,17 serão destinados à Constituição de Reserva Legal, 
em estrito cumprimento aos limites previstos no artigo 193, caput, da Lei
6.404/76; (c) R$ 66.049.225,47, a título de distribuição de dividendos inter-
mediários aprovados na AGE da Companhia realizada em 26/09/2018;
(d) R$ 22.447.774,53, a título de distribuição de juros sobre capital 
próprio aprovado na AGE da Companhia realizada em 26/09/2018 
e; (e) R$ 68.719.487,46 serão destinados à conta de Reserva de Lucros.
6.3. Aprovar a reeleição dos membros do conselho de administração, com 
mandato unificado de 1 ano contado a partir da presente data, sendo
permitida a reeleição: a Sra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno,
RG 30.209.233-4, CPF 097.403.417-72; Sr. Pedro de Godoy Bueno,
RG 22352879-5, CPF 126.861.457-22; o Sr. Henrique Lourenço Grossi,
RG 081842999, CPF 055.002.587-10; o Sr. Romeu Côrtes Domingues,
CRM/RJ 52.47807-9, CPF 893.268.737-49; e Sr. George Schahin, 
RG 3.583.091 SSP/SP e CPF 077.470.988-04. 6.4. Os membros do 
conselho de administração ora reeleitos serão investidos em seus cargos 
mediante assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados
em livro próprio e mediante entrega de declaração de desimpedimento, de 
acordo com os artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76. 6.5. A Sra. Dulce
Pugliese de Godoy Bueno foi reeleita como Presidente do Conselho de 
Administração. 6.6. Aprovar como remuneração global e total dos Adminis-
tradores, o montante já previsto, anual e global de até R$ 11.333.332,00 e 
no caso de atingimento das metas do PLR (Programa de Participação nos 
Lucros e Resultados) haverá o acréscimo de R$ 4.967.786,00. Esta remu-
neração global e total será distribuída conforme deliberação do Conselho 
de Administração. 7. Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, 
a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no
§1º do artigo 130 da LSA. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a AGO, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2019. Mesa: George
Schahin (Presidente) e Luiz Alves Filho (Secretário). Acionistas presentes:
Fundo de Investimento em Participações Genoma III - Multiestratégia, Solit
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sr. Otávio Celso
Eluf Gebara. JUCESP - 344.713/19-2 em 01/07/2019. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

LHASA INCORPORADORA LTDA 
CNPJ: 08.766.764/0001-02 

ATA DE ASSEMBLÉIA DOS SÓCIOS 
Aos vinte e nove de janeiro de 2018, na sede da sociedade Lhasa 
Incorporadora Ltda., situada na Rua Umberto Passarelli, nº 461 – 
Independência – Taubaté-SP – CEP 12010-280, encontram-se SERGIO 
TEIXEIRA PINTO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial 
de bens, engenheiro civil inscrito no CREA sob nº 0601015171, portador 
da cédula de identidade RG nº 8.760.330-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob 
nº 026.043.428-04, com endereço em Taubaté-SP, na Praça Oito de 
Maio, nº 54 – apto. 81-A – Centro – CEOP 12020-260 e TEIXEIRA PINTO 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., empresa inscrita no CNPJ sob 
nº 57.143.562/0001-01, com sede em São Paulo-SP, na Rua Luis Coelho, 
nº 308 – Cerqueira César – CEP 01309-000, representada por seu sócio 
administrador Sérgio Teixeira Pinto, únicos sócios da sociedade Lhasa 
Incorporadora Ltda., que firmam a presente ata. Iniciados os trabalhos, a 
Assembléia foi presidida pelo Sr. Sérgio Teixeira Pinto, sendo 
secretariado por mim, Paulo Rogério Peres de Oliveira, advogado – 
OAB/SP Nº 131.687. Em obediência à pauta de convocação, foi 
explanada aos sócios presentes a necessidade de elaboração de 
alteração nos contrato social para diminuição do capital social, conforme 
balancete levantado em 30/12/2017. Ambos os sócios concordaram com 
a redução da capital social dos atuais R$ 9.600.000,000 (nove milhões e 
seiscentos mil reais) para R$ 3.555.947,00 (três milhões, quinhentos e 
cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais), por ser 
excessivo em relação ao objeto social, com fundamento no artigo 1.082, 
inciso II, do Código Civil.  
Em razão da aprovação, o capital social será assim composto distribuído: 
Sócio                quotas       valor (R$) 
Teixeira Pinto Eng. e Construção Ltda......3.554.987............3.554.987,00 
Sérgio Teixeira Pinto........................................   960......................960,00 
TOTAL.......................................................3.555.947            3.555.947,00 
Aprovada a diminuição do capital social os sócios se comprometeram a 
elaborar a respectiva alteração contratual, após o prazo previsto no art. 
1.084, § 1º, do Código Civil. 
Nada mais havendo para deliberar ou decidir, os trabalhos foram 
encerrados, sendo lida e achada em termos a presente ata. 

Taubaté, 29 de janeiro de 2018. 
TEIXEIRA PINTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

Sérgio Teixeira Pinto 
SERGIO TEIXEIRA PINTO 

PAULO ROGÉRIO PERES DE OLIVEIRA 
OAB/SP 131.687 - secretário 
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