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TRIAD S.A. 
CNPJ 30.512.099/0001-71 - NIRE 35300134877

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária 
(AGE), à realizar-se na Sede da Companhia, Praça Dona Domiciana nº 
71, sala 01, parte, Centro, Bananal, SP, às 10 horas do dia 05/07/2019, 
em 1ª convocação, que tem por objetivo e ordem do dia, a reeleição da 
Diretoria. Luiz Henrique F. Costa - Diretor Presidente.

Usina São Domingos - 
Açúcar e Etanol S/A

CNPJ Nº 47.063.128/0001-68 - NIRE Nº 35300064682
Assembleia Geral Ordinária - 1ª Convocação

São convocados os Srs. acionistas a reunir-se em AGO a realizar-se no 
dia 30/07/2019, às 10 horas, na sede social na Rod. Vicente Sanchez s/n-

a) Exame,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial 

31/03/2019; b)
de dividendos c) Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que 
se encontram à disposição dos Srs. acionistas, na sede social à Rodovia 
Vicente Sanchez s/n - km. 7, em Catanduva/SP, os documentos a que 
se refere o artigo nº 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei
nº 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31/03/2019. 
Catanduva, em 28/06/2019. André Cáfaro Sanches - Diretor Executivo. 

Too Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 33.245.762/0001-07 - NIRE 35.300.047.541

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 27 de Junho de 2019

Dia, Hora e Local: Realizada no dia 27 de junho de 2019, às 15:00 horas,
na sede social da Too Seguros S.A. (“Companhia”), na Avenida Paulista,
nº 1.374, 13º andar, Bela Vista, na Ci dade e Estado de São Paulo, CEP 
01310-100. Presença: Acionistas representando mais de 99% (noventa e 
nove por cento) do capital so cial da Companhia, conforme assinaturas
constantes no Livro de Presença de Acionistas. Pre sente, ainda, o Sr. Pau-
lo Eduardo Cabral Furtado, Presidente do Conselho de Administração.
Convocação: A convocação aos acionistas foi publicada nas edições dos 
dias 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2019 nos jornais Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e Diário Comer cial do Estado de São Paulo (pági-
nas 47; 73; 46 e 5; 5; 18, respectivamente), nos termos do artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Eduardo
Cabral Furtado, Presidente do Conselho de Administração, que por sua
vez indicou, como secretária da mesa, a Sra. Eidi Holanda Cavalcanti da 
Trindade. Ordem do dia: Deliberar sobre a redução do capital social em 
excesso de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para restitui-
ção aos acionistas. Deliberações: Deliberações tomadas por unanimidade
de votos dos acionistas presentes e sem reservas, aprovar a redução do 
capital social da Companhia excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei 
nº 6.404/76, de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais),
total mente subscrito e integralizado em moeda corrente, para
R$ 160.000.000,00 (cento e ses senta milhões de reais), configurando uma
redução de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mediante a
restituição de capital aos acionistas da Companhia, proporcionalmente, a
suas participações acionárias, e sem o cancelamento de quaisquer ações
representativas do capital social da Companhia, mantendo-se, portanto,
inalterado o número de ações e o per centual de participação dos acionis-
tas no capital social da Companhia. Documentos Arquivados: Foram ar-
quivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação
desta Assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre-
sidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, la-
vrando-se em livro próprio a presente ata que, lida e achada conforme, foi
aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente, Sr. Paulo 
Eduardo Cabral Furtado; e Secretária Sra. Eidi Holanda Cavalcanti da
Trindade. Acionistas Presentes: BTG Pactual Holding de Seguros 
Ltda., neste ato representada por seus representantes legais na forma de 
seu Contrato social; e Caixa Holding Securitária S.A., neste ato repre-
sentada por representantes legais na forma de seu Estatuto social. Certi-
fico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro pró-
prio. São Paulo, 27 de junho de 2019. Mesa: Sr. Paulo Eduardo Cabral
Furtado - Presidente da Mesa; Sra. Eidi Holanda Cavalcanti da Trindade
- Secretária. 

Posto Usina São Domingos - Comércio 
de Combustiveis e Serviços S/A

CNPJ Nº 09.027.401/0001-00 - NIRE Nº 35300344537
Assembleia Geral Ordinária - 1ª Convocação

São convocados os Srs. acionistas a reunir-se em AGO, a realizar-se no 
dia 30/07/2019, às 11 horas, na sede social na Rod. Vicente Sanchez, s/n 

a) -

em 31/03/2019; b) -
e) Outros assuntos de interesse social. Comunica-

Rod. a Vicente Sanchez, s/n - km 8 + 400 metros, em Catiguá/SP, os docu-

André Cáfaro Sanches - Diretor Executivo.

Portofino Investimentos Holding S.A.
CNPJ/MF nº 31.625.217/0001-10 - NIRE 3530052231-1

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/19
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30/04/19, às 10 hs, na sede da 
Portofino Investimentos Holding S.A., sociedade por ações, com sede 
na Rua Bandeira Paulista, nº 275, 3º andar (parte), em SP/SP (“Com-
panhia”). 2. Presença e Convocação: Dispensadas as formaiidades de 
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, confor-
me alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pela Carolina Ciarlini Giovanella Zanandrea 
e secretariados pelo Marco Thomasi Zanandrea. 4. Publicações: Nos 
termos do artigo 133, §4, da Lei das S.A., a não publicação dos anúncios 
previstos no caput do artigo 133 da Lei das S.A. e a inobservância do 
prazo de 1 mês de antecedência da presente assembleia para a publica-
ção dos documentos previstos no referido artigo foram consideradas sa-
nadas devido à (i) presença da totalidade dos acionistas da Companhia 
na presente assembleia e (ii) publicação das demonstrações financeiras 
da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do 
relatório anual dos auditores independentes da Companhia referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/18, no Jornal “Gazeta de São Paulo” 
e DOESP, no dia 12/04/19. 5. Ordem do Dia: A assembleia geral ordiná-
ria da Companhia foi convocada para examinar, discutir e votar sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respecti-
vas notas explicativas e do relatório anual dos auditores independentes, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18. 6. Deliberações: 
Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, 
deliberaram o quanto segue: 6.1. Foram aprovadas as demonstrações 
financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas expli-
cativas e do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/18. 6.2. Em virtude da deliberação 
acima, tomaram ciência e aprovaram o prejuízo de R$ 386.563,83 no 
exercício social encerrado em 31/12/18, que foi integralmente destinado 
à conta de prejuízos acumulados. 7. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Assi-
naturas: Mesa - Carolina Ciarlini Giovanella Zanandrea (Presidente) e 
Marco Thomasi Zanandrea (Secretário); Acionistas - Carolina Ciarlini 
Giovanella Zanandrea, Marco Thomasi Zanandrea, Adriano Cantreva, 
Giovanni Ruaro e Valdemir Aparecido Paz. São Paulo, 30/04/19. Caro-
lina Ciarlini Giovanella Zanandrea – Presidente da Mesa; Marco Tho-
masi Zanandrea – Secretário. Jucesp nº 308.831/19-6 em 06/06/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Irmandade da Santa Casa de Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

Edital (Chamamento Público para Contratação de Fornecimento e 
Desenvolvimento de Serviços de Instalação e Execução de “Sistema 

de Certifi cação e Digitalização de Prontuários Eletrônicos”)
A O.S.S. Irmandade da Santa Casa de Andradina, localizada na Aveni-
da Guanabara nº 730, na cidade de Andradina-SP- inscrita no CNPJ sob
nº 43.535.210/0001-97, na qualidade de gestora dos AMEs - Ambulató-
rios Médicos de Especialidades de Botucatu (localizado na Rodovia
Marechal Rondon Km 253, Distrito industrial, na cidade de Botucatu),
Promissão, (localizado na Rua Arthur Franco nº 215, Jardim América,
na cidade de Promissão), Araçatuba, (localizado na Rua José Bonifácio
1331, Vila Mendonça na cidade de Araçatuba), Andradina, (localizado 
na Rua Guararapes 282, centro, na cidade de Andradina) e Fernandó-
polis, (localizado na Avenida Milton Terra Verde nº 419, Jardim América,
na cidade de Fernandópolis), e do CENTRO DE REABILITAÇÃO Lucy 
Montoro de Fernandópolis (localizada na Avenida Milton Terra Verde,
451 - Jardim America, na cidade de Fernandópolis) torna público e infor-
ma à quem possa interessar, que dará início aos processos de contrata-
ção, em continuidade a suas atividades inerentes a gestão das unidades
mencionadas e que para tanto pretende fazer a contratação de empre-
sas de Fornecimento e Desenvolvimento de Serviços de Instalação
e Execução de “Sistema de Certifi cação e Digitalização de Prontuá-
rios Eletrônicos”, para execução de serviços nas respectivas unidades
gerenciadas e, para tanto, estará recebendo em sua sede, no endereço
eletrônico email: cadastro.medico@santacasaandradina.com.br a docu-
mentação adiante descritas e individualizadas, bem como efetuando o
respectivo cadastramento, entre os dias 04 à 10/07/2019, para as se-
guintes disponibilidades: Documentação. (Pessoa Jurídica): Para par-
ticipar do presente processo de contratação, as empresas interessadas,
deverão apresentar minimamente os seguintes documentos, no local e
prazo acima descrito: Documento de constituição da empresa, documen-
tos pessoais dos sócios, alvará de funcionamento, inscrição do CNPJ e
certidões de débitos municipal, estadual e federal. Disposições Gerais:
01. O processo para contratação, consistirá inicialmente na análise da
documentação apresentada pelo interessado e em sendo constatado o
enquadramento o interessado será chamado para complementação de
documentos, e, poderá ser consultado sobre aceitação ou não de even-
tual contratação por valores a ser propostos pela contratante. 02. O valor
a ser eventualmente contratado será ofertado pela contratante, median-
te proposta apresentada pelo interessado, em conformidade com a mé-
dia por ela praticada em suas unidades e deverá ser submetida à apro-
vação e concordância do interessado antes da efetiva contratação, ob-
servando sempre o valor menor e mais viável pela gestora. 03. Para fi ns
de contratação, a empresa deverá demonstrar que o sistema de certifi ca-
ção e digitalização de prontuários eletrônicos atendem os seguintes re-
quisitos mínimos: - Sistema totalmente integrado e 100% web; - Sistema
voltado para regras e processos em saúde. - Sistema homologado pelo
navegador (Google Chrome, Opera); - Assinatura digital nativa do siste-
ma; - Integração com o ERP da unidade; - Banco de dados gratuito; - Do-
cumentos salvos em PDF; - Documentos em PDF criptografados; - Bac-
kup automatizado; - Controle de acesso baseado no perfi l dos usuários;
- Atualizações automáticas; - Tecnologia OCR (Reconhecimento ótico de
caracteres). 04. A contratação destes serviços será feita e regida através
de contrato de prestação de serviços, em observância as regras civis e
comerciais, sem qualquer tipo de vínculo empregatício. 05. O presente
chamamento não obriga a contratação que se dará somente se for de
conveniência da contratante. 06. Participarão do certame todas as em-
presas interessadas que tiverem conhecimento através do presente edi-
tal, como também aquelas que forem formalmente convidadas. Even-
tuais contratações ocorrerão dentro das normas, limites e condições que
serão informadas por ocasião do cadastramento dos interessados e das
empresas interessadas, bem como em conformidade com a regulamen-
tação interna de contratação de serviços.

Andradina-SP- 28 de Junho de 2019.
O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA

Aut Estética S.A.
CNPJ/MF nº 26.727.752/0001-42 - NIRE 35.300.528.832

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31/01/2019
Data, Hora e Local: Em 31/01/19, 10, na sede Campinas/SP, Coronel
Francisco de Andrade Coutinho, nº 145, Bairro Cambuí. Convocação e
Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acio-
nistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: 
Aldo de Rocco Abbruzzese - Presidente e Thiago Urtaran Abbruzzese - 
Secretário. Deliberações: Os acionistas presentes deliberam, por unani-
midade e sem reservas, o quanto segue: I - Alteração do Objeto Social 
da Companhia: 1.1. Aprovar a alteração do objeto social da Companhia 
com a inclusão da atividade de participação em outras empresas, como
sócia ou acionista, inclusive como controladora (representada pelo CNAE
6462-0/00). Os acionistas ratificam a manutenção da atividade de presta-
ção de serviços fisioterapêuticos na área de depilação a laser, estética fa-
cial e estética corporal, prevista no objeto social da Companhia. 1.2. Diante
do disposto na Cláusula 1.1. acima, o Artigo 3º do Estatuto Social da Com-
panhia passará a vigorar com a seguinte e nova redação: Artigo 3º - 
A Companhia tem como objeto social (i) a prestação de serviços fisiotera-
pêuticos na área de depilação a laser, estética facial e estética corporal e
(ii) a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, inclusive 
controladora (holding). II - Alteração da Denominação Social da Compa-
nhia: 2.1. Aprovar a alteração da denominação social da Companhia de 
Aut Estética S.A. para Aut Estética e Participações S.A., passando as-
sim o Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte
e nova redação: Artigo 1º - A AUT Estética e Participações S.A., é uma
sociedade anônima de capital fechado (a “Companhia”), regendo-se pelo 
presente estatuto social e pelas disposições legais que lhe forem aplicá-
veis. III - Aumento do Capital Social da Companhia: 3.1. Aprovar o au-
mento do capital social da Companhia em R$ 600.000,00, mediante a 
emissão de 172.576 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
com preço de emissão de R$ 3,47 cada uma, correspondente ao valor 
patrimonial das ações com base no balancete de verificação da Compa-
nhia, encerrado nesta data, nos termos do artigo 170 da Lei nº 6.404/76,
totalmente subscritas e integralizadas nos termos dos Boletins de Subscri-
ção. O valor total de emissão despreza o fracionamento especial da unida-
de monetária utilizado no cálculo, conforme faculta o §5º do artigo 1º da Lei 
9.069, de 29/06/1995. 3.2. Tendo em vista o disposto acima, o capital social 
da Companhia será alterado de R$ 300.000,00 para R$ 900.000,00, divi-
dido em 472.576 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Con-
sequentemente, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º O capital social
da Companhia é de R$ 900.000,00, dividido em 472.576 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, 
em moeda corrente nacional e bens.”. 3.3. Os acionistas Heitor Zanfrili
Abbruzzese e Thiago Urtaran Abbruzzese, renunciam, neste ato, ex-
pressamente e sem ressalvas, ao seu direito de preferência para subscri-
ção do aumento de capital ora aprovado. IV - Autorizações à Diretoria: 
4.1. Os acionistas resolvem autorizar a Diretoria da Companhia a realizar 
todos os atos complementares para o cumprimento do que ora ficou resol-
vido. V - Lavratura da Ata e Encerramento: 5.1. Nada mais havendo a
tratar. Assinaturas: Mesa: Aldo de Rocco Abbruzzese - Presidente e Thiago
Urtaran Abbruzzese - Secretário. Acionistas: Aldo de Rocco Abbruzzese, 
Lucas Urtaran Abbruzzese, Matheus Urtaran Abbruzzese, Heitor Zanfrili 
Abbruzzese e Thiago Urtaran Abbruzzese. Mesa: Aldo de Rocco Abbruz-
zese - Presidente; Thiago Urtaran Abbruzzese - Secretário. JUCESP nº
269.450/19-1 em 21/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ/ME nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476

Edital de Convocação Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os senhores titulares das debêntures (“Debentu-
ristas”) da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribui-
ção Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (“Companhia” 
e “Debêntures”, respectivamente), cuja escritura foi celebrada em 
14/05/2013 entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fi duciário, repre-
sentando a comunhão dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), con-
forme aditada (“Escritura de Emissão”), a reunirem-se em assembleia 
geral de Debenturistas, em primeira convocação, no dia 15/07/2019, às 
11:00h (“Assembleia Geral de Debenturistas”), na sede da Compa-
nhia, localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, 
na Cidade de Salto, Estado de São Paulo. Os Debenturistas deverão 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia (“Ordem do Dia”): (a) Autori-
zação para a prorrogação do prazo previsto para 31/07/2019, conforme 
deliberado na Assembleia Geral de Debenturistas realizada 05/06/2019, 
suspensa e retomada em 12/06/2019, suspensa e retomada e em 
14/06/2019, para que a Companhia: (i) cumpra com as obrigações por 
ela assumidas, constantes das deliberações das Assembleias Gerais 
de Debenturistas realizadas em 13/12/2017, 30/04/2018, 30/05/2018, 
28/06/2018, 30/07/2018, 30/08/2018, 12/11/2018, 11/12/2018, 
12/02/2019, 27/03/2019, 26/04/2019, 05/06/2019 suspensa e retomada 
em 12/06/2019, suspensa e retomada em 14/06/2019, sobretudo a 
apresentação de nova proposta de reestruturação das Debêntures pela 
Companhia em termos aceitáveis aos Debenturistas; e (ii) recomponha 
os Saldos Mínimos Obrigatórios das Contas Reserva, conforme estabe-
lecido no Instrumento Particular de Administração de Contas Bancárias, 
celebrado em 22/05/2013 entre a Companhia, o Agente Fiduciário, o Itaú 
Unibanco S.A., Precision Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Pri-
vado e BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, conforme aditado 
(“Contrato de Administração de Contas”); (b) Autorização prévia para 
que a Companhia esteja dispensada de cumprir os Índices Financeiros 
(conforme defi nido na Escritura de Emissão), estabelecidos na Cláusula 
4.16.3, item “m”, subitens “i” e “ii” da Escritura de Emissão, conforme 
detalhado abaixo: (i) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida, conforme 
fórmula descrita no Anexo I à Escritura de Emissão, exclusivamente para 
o período fi ndo em 30/06/2019; e (ii) Relação entre Dívida Financeira 
(conforme defi nido na Escritura de Emissão) e Capital Total (conforme 
defi nido na Escritura de Emissão), exclusivamente para o período fi ndo 
em 30/06/2019; (c) Aprovação de alteração dos quóruns estabelecidos 
na cláusula 7.13 da Escritura de Emissão e, em caso de aprovação, auto-
rização para que a Companhia e o Agente Fiduciário celebrem o adita-
mento à Escritura de Emissão em razão de tal alteração; (d) Em caso de 
apresentação de nova proposta para a reestruturação das Debêntures 
pela Companhia, análise, discussão e aprovação de tal proposta pelos 
Debenturistas, podendo ser apresentada pelos Debenturistas presentes 
contraproposta que também será discutida, e autorização para que o 
Agente Fiduciário e a Companhia celebrem o aditamento à Escritura de 
Emissão e aos demais documentos da operação que forem necessários 
para refl etir as eventuais alterações; e (e) Outros assuntos que sejam 
estritamente relacionados às matérias previstas nos itens anteriores. 
Instruções Gerais: Os Debenturistas deverão se apresentar antes do 
horário indicado para início da Assembleia Geral de Debenturistas, com 
os seguintes documentos: (i) documento de identidade e extrato da res-
pectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e 
emitido pela instituição depositária; ou (ii) caso o Debenturista não possa 
estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na assembleia, obedeci-
das as condições legais aplicáveis. Com o objetivo de dar celeridade 
ao processo e facilitar os trabalhos da Assembleia Geral de Debentu-
ristas, o instrumento de mandato pode, a critério do Debenturista, ser 
depositado na Companhia, preferencialmente, até 2 dias úteis antes da 
data prevista para a realização da Assembleia Geral de Debenturistas. 
Sem prejuízo e, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão enca-
minhar os documentos comprobatórios de sua representação para o 
e-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 29/06/2019. 
Concessionária Rodovias do Tietê S.A. – Nuno Filipe Nogueira Alves 
Coelho – Diretor de Relações com Investidores. (29/06, 02 e 03/07/2019)

Vicunha Steel S.A.
CNPJ/MF nº 04.213.131/0001-08  –  NIRE 35-3.0018221.9

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 28/05/2019

Local e Hora: na sede da Vicunha Aços S.A. (“Companhia”), situada na 
cidade de São Paulo, SP, na Rua Henrique Schaumann, nº 270/278, so-
breloja, sala Vicunha Steel, Pinheiros, CEP 05413-010, às 9h00min. Mesa: 
Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente; Sr. Marcos Grodetzky, Secretário. 
Quórum: presentes todos os membros do Conselho de Administração. 
Presentes também os conselheiros fiscais Antonio Cocurullo e Marcelo 
Curti, ausente justificadamente o conselheiro fiscal Norton dos Santos 
Freire. Presente, ainda, o Diretor Superintendente Marcos Grodetzky. 
Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre as demonstrações financeiras do exer-
cício social findo em 31/12/2018, publicadas no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, edição de 21/05/2019, e no Jornal Diário Comércio Indústria & 
Serviços, edição de 21/05/2019 e sobre a proposta de destinação do re-
sultado a ser apresentada à Assembleia Geral; 2. Deliberar sobre a convo-
cação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia; 3. Autorizar os dire-
tores e/ou procuradores da Companhia a tomar todas as providências ne-
cessárias ao cumprimento das deliberações que vierem a ser aprovadas. 
Deliberações: Em razão da carta do conselheiro fiscal Marcelo Curti rece-
bida pelos conselheiros de administração na noite de ontem (27.5.2019), 
facultou-se àquele conselheiro fiscal que apresentasse as razões de sua 
discordância em relação ao voto da maioria dos demais conselheiros, fa-
culdade recusada pelo Sr. Marcelo Curti. Em seguida, foi dada a palavra 
ao conselheiro fiscal Antonio Cocurullo, que fez suas considerações acer-
ca do voto dissidente, reiterando o voto majoritário que acompanhou o 
parecer do Conselho Fiscal. Após a análise dos documentos de que trata 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, em especial, do parecer do Conselho 
Fiscal e votos que o integram. Ato contínuo, os membros do Conselho de 
Administração, por maioria, tomaram as deliberações seguintes, contra o 
voto dos conselheiros Paulo Vidiz, Rodrigo Simonetti e Leo Steinbruch. A 
declaração de voto dos conselheiros Paulo Vidiz, Leo Steinbruch e Rodrigo 
Simonetti foi integralmente lida aos conselheiros, recebida pela Mesa e 
respondida pelos demais conselheiros. As declarações de voto dos con-
selheiros ficarão arquivadas na sede na Companhia: 1. Aprovar o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercí-
cio social encerrado em 31/12/2018. 2. Aprovar o resultado do exercício, 
no valor de R$ 1.512.126.563,98 (um bilhão, quinhentos e doze milhões, 
cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e 
oito centavos). Aprovar, ainda, nos termos da Lei das S.A. e dos Estatutos 
Sociais da Companhia, seja recomendada à Assembleia Geral a seguinte 
destinação do resultado obtido: (a) Destinar R$ 75.606.328,20 (setenta e 
cinco milhões, seiscentos e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte 
centavos) para a conta de Reserva Legal, em cumprimento ao disposto 
no artigo 193 da Lei das S.A.; (b) Destinar R$ 581.761.586,72 (quinhen-
tos e oitenta e um milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos 
e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) à absorção do saldo da 
conta de prejuízos acumulados; (c) Transferir R$ 213.689.662,27 (duzen-
tos e treze milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e ses-
senta e dois reais e vinte e sete centavos) correspondentes aos dividendos 
obrigatórios destinados às ações ordinárias para a conta de Dividendos a 
Pagar, autorizando desde logo o pagamento de R$ 124.000.000,00 (cento 
e vinte e quatro milhões), ad referendum da Assembleia Geral Ordinária; 
(d) Destinar o montante de R$ 730.758.649,06 (setecentos e trinta mi-
lhões, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove 
reais e seis centavos) para a conta de Reserva Especial de Dividendos 
no Patrimônio Líquido da Companhia. 3. Aprovar a convocação, para data 
e horário oportunos, de Assembleia Geral Ordinária da companhia para 
deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 
31.12.2018 e distribuição dos respectivos lucros; 4. Autorizar a Diretoria 
da Companhia a tomar todas as providências necessárias ao cumprimen-
to das deliberações ora aprovadas. Encerramento e Assinaturas: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na 
forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lavrada no Livro de Atas de 
Reuniões do Conselho de Administração, que, lida e achada conforme, foi 
por todos assinada. Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente. Sr. Marcos 
Grodetzky, Secretário. Conselheiros: Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz, 
Sr. Benjamin Steinbruch, Sr. Ricardo Steinbruch, Sr. Rubens dos Santos, 
Sr. Arno Schwarz, Sr. Paulo Vidiz, Sr. Rodrigo Simonetti, Sr. Leo Steinbruch. 
São Paulo, 28/05/2019. Mesa: Benjamin Steinbruch - Presidente; Marcos 
Grodetzky - Secretário. JUCESP nº 322.172/19-6, em 14/06/2019.


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2019-06-29T01:13:17-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




