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Ferreira Gomes Energia S.A.
CNPJ/MF 12.489.315/0001-23 - NIRE 35.300.383.656

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 30 de junho de 2015

1. Data, Hora e Local - Aos trinta dias do mês de junho de 2015, às 11 
horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 15º andar, 
Conjunto 151, Sala H, Vila Olímpia, CEP 04547-006. 2. Convocação e 
Presença - Convocação realizada em conformidade com as disposições
do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. Estiveram presentes à 
reunião os Srs. José Luiz de Godoy Pereira e Enio Luigi Nucci. 3. Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, que 
convidou o Sr. Enio Luigi Nucci para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: 
(i) Aceitação do pedido de renúncia de membros da Diretoria da Companhia 
e (ii) Eleger novos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações:
Após a análise da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros 
deliberam, por unanimidade dos votos, o quanto segue: (i) Aceitar o pedido 
de renúncia do Sr. José Luiz de Godoy Pereira,  brasileiro,  casado, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 16.830.578 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n° 086.823.468-00, com endereço comercial na 
Rua Gomes de Carvalho n° 1.996, 15° andar, Conjunto 151, Vila Olímpia, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006, ao cargo 
de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com 
Investidores, conforme carta de renúncia, por ele apresentada e arquivada 
na sede da Companhia. (ii) Aceitar o pedido de renúncia do Sr. Carlos
Manuel da Silva Graça, português, casado, engenheiro, portador da 
Cédula de Identidade RNE n° W640.243-M SE/DPMAF/DPE, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 430.095.497-68, com endereço comercial na Rua Gomes
de Carvalho n° 1.996, 15° andar, Conjunto 151, Vila Olímpia, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006, ao cargo de Diretor de 
Implantação, conforme carta de renúncia, por ele apresentada e arquivada 
na sede da Companhia. 5.1. Eleger para compor a Diretoria da Companhia,
com mandato até a Reunião do Conselho de Administração imediatamente 
posterior à Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 
31.12.2015: (i) o Sr. José Antonio Caseiro Vicente, brasileiro, casado,
economista, portador da cédula de identidade RG n° 8.324.001-9 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob n° 039.403.098-26, com endereço comercial na 
Rua Gomes de Carvalho, n° 1.996, 15° andar, Conjunto 151, Vila Olímpia,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006, para 
exercer o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações
com Investidores, conforme Termo de Posse anexo, por ele apresentado e
arquivado na sede da Companhia. (ii) o Sr. João Carlos Pelicer, brasileiro, 
casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG
n° 11.215.681-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 412.615.696-87, 
com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.996, 15° andar, 
Conjunto 151, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 04547-006, para exercer o cargo de Diretor Técnico, conforme Termo
de Posse anexo, por ele apresentado e arquivado na sede da Companhia.
5.2. Os Diretores declararam, que: (i) não estão impedidos por lei especial,
ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei 
n° 6.404/76; (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação 
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne
inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como 
estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei n° 6.404/76; (iii) atendem ao
requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei
n° 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa 
ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa,
interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do
§ 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada a presente ata 
que, depois de lida e aprovada por todos, foi assinada pelos presentes. 
Confere com o original, lavrado em livro próprio. 7. Assinaturas: Mesa: 
José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Enio Luigi Nucci - Secretário.
Membros do Conselho de Administração: Enio Luigi Nucci, José Luiz de 
Godoy Pereira. JUCESP nº 310.946/15-3 em 20/07/2015. Flávia Regina
Britto - Secretária Geral.

Santa Luzia Participações S.A.
CNPJ/MF 07.235.256/0001-27 - NIRE 35.300.32086-7 

Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária em 05/05/2015

1. Local/Data/Hora: Na sede social da Companhia, na Rua Doutor Renato
Paes de Barros, 1.017, 15º andar (parte), em SP/SP, no dia 05/05/15, às
11:30hs. 2. Convocação: Dispensada, em razão da presença de acionistas
titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo
124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404/76”). 3. Presença: 
Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, 
conforme se veri  ca das assinaturas no Livro de Registro de Presença
de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Pedro Wagner Pereira Coelho; 
Secretário: Carlos Fernando de Freitas Abdalla. 5. Ordem do Dia: (i) 
tomar as contas da administração da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/14, examinar, discutir e votar as respectivas
demonstrações  nanceiras; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado
do referido exercício; (iii) rati  car a distribuição de Juros sobre Capital
Próprio aprovada pela administração da Companhia e (iv) deliberar sobre 
a remuneração dos administradores da Companhia. 6. Documentos
Lidos e Autenticados pela Mesa e Arquivados na Sede Social: 
Relatórios da administração e demonstrações  nanceiras relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/14, publicados no DOESP e no Jornal
O Dia-SP em 30/04/15, conforme Anexo I a esta ata. 7. Deliberações: 
Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas ou restrições, o que segue: 7.1. Autorizar a lavratura da ata a
que se refere esta AGO na forma de sumário, nos termos do artigo 130,
§1º, da Lei 6.404/76. 7.2. Aprovar sem restrições, depois de examinadas e
discutidas, as contas dos administradores, o relatório da administração e
as demonstrações  nanceiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/14, os quais  caram à disposição dos acionistas e constituem, sob
a forma das publicações exigidas por lei, o Anexo I à presente ata. 7.3. 
Tendo em vista que a Companhia apurou, no exercício social encerrado em
31/12/14, lucro contábil no valor de R$19.152.056,77, aprovar a destinação 
do resultado do exercício da seguinte forma: (1) destinação de 5% do lucro
líquido no valor de R$957.602,84 para a conta de “Reserva Legal” da
Companhia; (2) destinação de R$2.932.713,10 para a conta “Dividendos a
Pagar” da Companhia; (3) distribuição de dividendos, debitados da conta
“Dividendos a Pagar”, no valor de R$1.580.518,13, na forma do artigo 34,
§1º, do Estatuto Social da Companhia; (4) destinação de R$1.352.194,97,
debitados da conta “Dividendos a Pagar”, para a conta “Reserva de Lucros
a Realizar” da Companhia; e (5) destinação de R$13.645.840,45 para a
conta de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia. 7.4. Rati  car
integralmente a distribuição de Juros sobre Capital Próprio, calculados
com base na variação do patrimônio líquido da Companhia, veri  cada
entre 31/12/13 e 31/12/14, nos termos da Lei 9.249/95, conforme alterada,
e dos artigos 36 e 37 do Estatuto Social da Companhia (“Juros sobre
Capital Próprio”), no valor de R$1.615.900,38, nos termos da Reunião da
Diretoria da Companhia, realizada em 31/12/14. 7.5. Aprovar a  xação da
remuneração da Diretoria, para o exercício de 2015, no montante global 
anual de R$20.000,00. 8. Encerramento/Lavratura: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a AGO, da qual foi lavrada a presente ata, que, após
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 9. Assinaturas/Mesa:
Presidente: Pedro Wagner Pereira Coelho; Secretário: Carlos Fernando de
Freitas Abdalla. Acionistas Presentes: Carlos Alberto da Veiga Sicupira,
Marcel Herrmann Telles e Jorge Paulo Lemann, representados por seus
procuradores. SP, 05/05/15. Confere com original lavrado em livro próprio.
Pedro Wagner Pereira Coelho - Presidente; Carlos Fernando de Freitas
Abdalla - Secretário. JUCESP nº 248.082/15-2 em 11/06/15. Flávia Regina
Britto - Secretária-Geral.

Scopus Industrial S.A.
CNPJ no 09.227.001/0001-48 - NIRE 35.300.349.423

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária
 realizada em 30.4.2015

Data, Hora, Local: Em 30.4.2015, às 15h, na sede social, Avenida
Mutinga, 4.105, 1o andar, parte, Prédio Novo, Pirituba, São Paulo, SP,
CEP 05110-000. Mesa: Presidente: Antonio José da Barbara;
Secretário: Ariovaldo Pereira. Quórum de Instalação: Totalidade do
Capital Social. Publicações Prévias: Os documentos de que trata o
Artigo 133 da Lei no 6.404/76, quais sejam: as Demonstrações
Contábeis, os Relatórios da Administração e dos Auditores
Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2014,
foram publicados em 30.4.2015, nos jornais “Diário Oficial do Estado
de São Paulo”, páginas 276 e 277, e “Valor Econômico”, página E46.
Edital de Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade
com o disposto no § 4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76.
Disponibilização de Documentos: os documentos citados no item
“Publicações Prévias”, bem como as demais informações exigidas
pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para
apreciação dos acionistas. Deliberações: 1) tomaram as contas dos
Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações
Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2014; 2)
reeleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: Diretor-
Presidente - Maurício Machado de Minas, brasileiro, casado,
bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; e Diretor:
Marcelo Frontini, brasileiro, casado, engenheiro, RG 14.010.636-4/
SSP-SP, CPF 126.724.118/75, ambos com domicílio no Núcleo Cidade
de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Os Diretores
reeleitos: 1) terão mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse
dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no ano de 2016; 2) declararam, sob as penas da lei, que não
estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil
em virtude de condenação criminal; III) fixado o montante global anual
para remuneração dos Administradores, no valor de até R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais). Conforme determina a letra “g” do Artigo 9o do
Estatuto Social, a distribuição das mencionadas verbas será
deliberada em reunião da Diretoria. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as
deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi
ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os
trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada pelos Membros da Mesa e pelo Acionista
presente. aa) Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário:
Ariovaldo Pereira; Acionista: Scopus Soluções em TI Ltda., por seus
procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ariovaldo Pereira.
Declaração: Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel
da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as
assinaturas nele apostas. a) Ariovaldo Pereira – Secretário. Certidão -
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 310.515/15-4, em
20.7.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

BANCO ABC BRASIL S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 28.195.667/0001-06
NIRE 35.300.138.023

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2015

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias de abril de 2015, às 11:30hs, na 
sede social do Banco ABC Brasil S.A. (Companhia), na Avenida Cidade 
Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. 2 - PRESENÇA: Membros do 
Conselho de Administração da Companhia. • Dr. Anwar Ali Al Mudhaf - 
Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Reunião;  
e • Sr. Sergio Ricardo Borejo - Convidado pelo Presidente do Conselho 
de Administração, com a anuência dos demais Membros do Conselho de 
Administração, para atuar como Secretário desta Reunião. 3 - ORDEM 
DO DIA: Deliberar sobre: 3.1. Eleição dos membros do Comitê de 
Auditoria. 4 - DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros presentes, por 
unanimidade, deliberaram: 4.1. Eleger, com mandato de 1 (um) ano, até 
a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a 
Assembleia Geral Ordinária de 2016, os membros do Comitê de 
Auditoria, Srs. MAURICIO KATSUMI FUKUDA, brasileiro, separado 
judicialmente, contabilista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2.344, conjunto 51 - 
CEP 01405-000, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 12.506.209, 
expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 029.194.528-78; 
MOACIR TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, viúvo, advogado, domiciliado 
nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 
2º andar, CEP 01453-000, portador da Cédula de Identidade R.G.  
nº 3.778.413, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob  
nº 536.407.998-87 e MARCEL PALANCH, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, domiciliado nesta Capital do Estado de São 
Paulo, na Avenida Cidade Jardim nº 803, 2º andar, CEP 01453-000, 
portador da Cédula de Identidade RG. nº 3.994.305-7, expedida pela 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 203.823.168-00. 4.2. O Sr. Mauricio 
Katsumi Fukuda foi indicado para ocupar a posição de membro 
qualificado do Comitê de Auditoria por possuir conhecimentos técnicos 
nas áreas de contabilidade e auditoria que o qualificam para referida 
função. 4.3. Os membros do Comitê de Auditoria da Companhia ora 
reeleitos, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei 
especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de 
prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema 
Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos. 4.4. Os nomes do 
membros do Comitê de Auditoria da Companhia ora nomeados serão 
levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão 
posse em seus cargos, na forma da regulamentação aplicável. 4.5. A 
remuneração mensal dos membros do Comitê de Auditoria, será de até 
15 (quinze) vezes o valor fixado como limite de isenção da tabela de 
desconto do imposto de renda na fonte. 5 - ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a 
presente ata a qual, após ter sido lida e achada conforme, foi assinada 
pelos presentes. São Paulo, 20 de abril de 2015. Assinaturas: Anwar Ali 
Al Mudhaf - Presidente do Conselho de Administração e Presidente da 
Reunião, Sergio Ricardo Borejo - Secretário convidado pelo Presidente 
do Conselho de Administração, Membros do Conselho: ANWAR ALI AL 
MUDHAF, TITO ENRIQUE DA SILVA NETO, EDGAR AZEVEDO UCHÔA, 
GUILHERME DE MORAIS VICENTE, PAUL HENRY JENNINGS, 
RICARDO UCHOA ALVES DE LIMA E VERNON HANDLEY. Confere 
com original lavrado em livro próprio. Sergio Ricardo Borejo - Secretário. 
Visto: Regina Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 308.796/15-9 em 
16/07/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 05.262.743/0001-53 - NIRE nº 35300192940
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/05/2015

1. Data, hora e local: Aos 15/05/2015, às 11 horas, na sede da Cipasa
Desenvolvimento Urbano S.A., em São Paulo/SP, na Rua Joaquim Floria-
no, nº 466, 15º andar, Bloco C, Itaim Bibi, CEP 04534-002. 2. Convocação: 
Dispensada convocação prévia nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº
6.404/76, em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Compa-
nhia. 3. Presença: Presentes os Acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de 
Registro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Sérgio Villas
Bôas Pereira; Secretário: Pedro  Lodovici. 5. Ordem do dia: Apreciar e deli-
berar sobre (I) a aprovação da celebração do primeiro aditamento ao “Ins-
trumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Sim-
ples, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, não Conversíveis
em Ações, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restri-
tos de Distribuição, da Cipasa Desenvolvimento Urbano S.A.” para fins de: 
(I.1) incluir as empresas SVB Participações EIRELI,  MAZAL Participações
EIRELI, PL Participações EIRELI e LRS Participações EIRELI como fiado-
ras na Escritura da Segunda Emissão de Debêntures em substituição à 
Ellensbrook, considerando a incorporação de tal empresa pela Companhia, 
de modo que a SVB, a  MAZAL, a PL e a LRS, que detinham participação na
Ellensbrook, passaram a deter participação diretamente no capital social da 
Companhia, nos seguintes percentuais: 5,6246%, 1,5462%, 0,7875% e 
0,2423%, respectivamente, passando a SVB, a MAZAL, a PL e a LRS a 
garantir, respectivamente, (I.1.1) 9,9401%, (I.1.2) 2,7325%, (I.1.3) 1,3917%
e (I.1.4) 0,4283% do valor total da dívida da Emissora representada pelas
Debêntures, na Data de Emissão, acrescido da Remuneração e dos encar-
gos moratórios aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias 
previstas na Escritura da Segunda Emissão de Debêntures; (I.2) aprovar o 
aumento do percentual da fiança prestada pela REC Cipasa na Escritura de 
Segunda Emissão de Debêntures, de 77,9600% para 85,5074% do Valor
Garantido; (I.3) com relação à periodicidade do pagamento da remuneração 
das Debêntures, aprovar a carência de amortização, acrescida dos juros 
remuneratórios, da parcela de 20/06/2015; (I.4) alterar a data do vencimen-
to das Debêntures, que passará a ser a de 20 de outubro de 2018; (I.5) alte-
rar o fluxo de amortização do valor nominal unitário das Debêntures, nos
termos do “Anexo I” desta ata, observada a carência de amortização, 
acrescida dos juros remuneratórios, da parcela de 20/06/2015; 6. Delibera-
ções: Instalada a Assembleia, os acionistas, por unanimidade e sem ressal-
vas, deliberaram: (I) pela aprovação da celebração do primeiro aditamento 
à Escritura de Segunda Emissão de Debêntures, para as finalidades de (I.1) 
incluir as empresas SVB, MAZAL, PL e LRS como fiadoras na Escritura da 
Segunda Emissão de Debêntures em substituição à Ellensbrook nos ter-
mos do subitem “I.1” da ordem do dia; (I.2) aumentar a fiança prestada pela
REC Cipasa nos termos do item “I.2” da Ordem do Dia; (I.3) com relação à
periodicidade do pagamento da remuneração das Debêntures, aprovar a
carência de amortização, acrescida dos juros remuneratórios, da parcela de 
20/06/2015; (I.4) alterar a data do vencimento das Debêntures, que passará 
a ser a de 20/10/2018; (I.5) alterar o fluxo de amortização do valor nominal 
unitário das Debêntures, nos termos do “Anexo I” que integra a presente 
ata, observada a carência de amortização, acrescida dos juros remunerató-
rios, da parcela de 20/06/2015. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros
da Mesa e por todos os presentes. Totalidade dos Acionistas presentes. 
Mesa: Sérgio Villas Bôas Pereira - Presidente; Pedro Lodovici - Secretá-
rio. Acionistas: REC Cipasa S.A.; Prosperitas III Fundo de Investimento
em Participações; PL Participações EIRELI; SVB Participações EIRELI; 
LRS Participações EIRELI; Mazal Participações EIRELI. JUCESP 
nº 295.185/15-6 em 07/07/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral 
em Exercício.

UVR Grajaú S.A.
CNPJ/MF nº 17.317.365/0001-47 – NIRE 35.300.448.138

Ata da Assembleial Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Em 30/06/2015, às 16:00 horas, na sede da UVR 
Grajaú S.A., estabelecida na Avenida Paulo Guilguer Reimberg, nº 3.920, 
São Paulo-SP (“Companhia”). Convocação: Dispensada a publicação de 
Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 
Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, con-
forme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: 
Gerson Mortari Junior, Presidente; e Pedro Augusto de Araújo Freitas, 
Secretário. Ordem do Dia: Dispensada a leitura pela unanimidade dos 
acionistas presentes. Deliberações: Instalada a Assembleia, após apre-
sentação das matérias, as acionistas detentoras da totalidade do capital 
social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem: 1) autorizar a 
lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, con-
forme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; e 2) aprovar a eleição 
do Sr. Guilherme Pamplona Paschoal, portador do RG nº 19673754-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.632.921-72, residente e do-
miciliado na Cidade de São Paulo-SP, com endereço comercial na Rua 
Lemos Monteiro, nº 120, 14º andar, São Paulo-SP, ao cargo de Dire-
tor sem designação específi ca da Companhia, em substituição do Sr. 
Fernando Chein Muniz, conforme carta de renúncia ora apresentada e 
arquivada na sede da Companhia. O Diretor ora eleito foi investido em 
seu cargo mediante a lavratura e assinatura do termo de posse no Livro 
de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. Atendendo ao disposto 
no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, o Diretor ora eleito declara, sob as 
penas de lei, não estar impedido de exercer a administração da Com-
panhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecu-
lato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, 
contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de con-
sumo, fé pública, ou a propriedade; ou, por pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os acionistas ratifi cam a 
nomeação dos demais Diretores da Companhia, de forma que a Direto-
ria da Companhia, com mandato até a AGO a ser realizada em 2016, 
passa a ser a seguinte: (i) Diretor sem designação específi ca – Gui-
lherme Pamplona Paschoal; e (ii) Diretor sem designação específi ca 
– Gerson Mortari Junior. Quorum das Deliberações: Todas as deli-
berações foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a 
presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São 
Paulo-SP, 30/06/2015. Mesa: Gerson Mortari Junior, Presidente; e Pedro 
Augusto de Araújo Freitas, Secretário. Acionistas: Odebrecht Ambiental 
S.A. e Odebrecht Ambiental Participações S.A. (representadas por Pedro 
Augusto de Araújo Freitas). Certifi co e dou fé que esta ata é cópia fi el da 
ata lavrada no livro próprio. Assinatura: Pedro Augusto de Araújo Freitas 
– Secretário. JUCESP – Certifi co o registro sob o nº 322.569/15-1 em 
23/07/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

EMPRESA DE PESQUISA, 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - EPTS
CNPJ/Nº 48.980.213/0001-53

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº EPTS-023/2015
CONCORRÊNCIA Nº EPTS-001/2015

A Diretoria Executiva da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços –
EPTS comunica que se encontra aberto processo administrativo para
realização de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº EPTS-
001/2015, visando contratação de “pessoa jurídica” (agência)
especializada na execução de SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,
objetivando a divulgação dos cursos de pós-graduação e de ensino à
distância conforme condições estabelecidas no instrumento convocatório
e seus anexos. A sessão de abertura dos envelopes das licitantes
participantes será realizada na sede da EPTS, sito à Rua Visconde do Rio
Branco, nº 109, Centro, Taubaté/SP, CEP 12020-040, no próximo dia 11
(onze) de setembro de 2015, às 10:00 horas. O Edital completo e seus
anexos poderão ser retirados no site da EPTS (www.epts.com.br).

AES TIETÊ S.A.
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27 - NIRE 35.300.170.555

CARTA-RENÚNCIA
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2015. À AES Tietê S.A. - Rua Lourenço 
Marques, 158 - Vila Olímpia, São Paulo - SP - CEP 04547-100 - At.: Sr. 
Presidente do Conselho de Administração da AES Tietê - Referente: 
Renúncia ao Cargo de Membro Efetivo do Conselho de 
Administração da AES Tietê. Senhor Presidente, Sirvo-me da presente 
para renunciar, por motivos de cunho estritamente pessoal, ao cargo de 
membro titular do Conselho de Administração da AES Tietê, para o qual 
fui eleito em 25 de abril de 2014, na Assembleia Geral. Quero registrar 
a honra e o orgulho de ter participado do Conselho desde 2005 e, 
aproveito ainda a oportunidade para agradecer a atenção reiterar meus 
votos de sucesso e prosperidade para a Companhia. Atenciosamente, 
Marcelo de Carvalho Lopes. Recebido por: Bárbara da Cunha Xavier. 
JUCESP nº 312.225/15-5 em 22/07/2015. Flávia Regina Britto - 
Secretária Geral.

Ao oficial de Registro de Imóveis e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Poá. A empresa VIDAPLENA 
EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, com Registro nº 6771, no livro A-13 
em 07/07/2000, inscrita no CNPJ M´F nº 00.550.650/0001-00, com sede 
no Município de Poá, Estado de São Paulo, Sito na Rua José Augusto 
Anselmo, nº 370, casa 02, sala 41, Centro, Poá, vem mui 
respeitosamente solicitar o registro e arquivamento do seu Distrato 
Social em 03 vias. 
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