
BRA GESTORA DE ATIVOS S.A.
CNPJ/MF nº 10.571.400/0001-00 - NIRE 35300370155

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Acionistas da BRA Gestora de Ativos S.A. a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 12 de 
agosto de 2020, às 11h (onze horas), para apreciação da seguinte ordem 
do dia: dissolução da Companhia e nomeação de liquidante. A assem-
bleia geral extraordinária será realizada de forma exclusivamente 
digital, via videoconferência por meio do sistema eletrônico Microsoft 
Teams , considerando os termos da Instrução Normativa nº 81 do Depar-
tamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (IN/DREI 81). Os 
Acionistas que desejarem participar da Assembleia deverão solicitar o link 
e demais dados de acesso ao sistema eletrônico até as 10h30min do dia 
12/08/2020, mediante envio de e-mail ao endereço leandro@brafidc.com.
br, para o qual também será encaminhada a procuração para a represen-
tação dos acionistas, na hipótese de constituição de procurador. A parti-
cipação na Assembleia, bem como o exercício de voto nas deliberações 
das matérias constantes da ordem do dia, serão realizados por meio da 
utilização do sistema eletrônico. A Companhia esclarece que a Assembleia 
digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da Seção 
VIII do Manual de Registro de Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 
81), a Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no mínimo, 
dois anos. Bragança Paulista/SP. 31/07/2020. Leandro Marche - Diretor.

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA SALTO DE 
PIRAPORA LTDA 

CNPJ: 47.820.279/0001-13 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os srs. Quotista da CLÍNICA PSIQUIÁTRICA SALTO 
DE PIRAPORA LTDA a se reunirem, em Assembleia Geral Extraordinária, 
as 10,00hs. no dia 13 de agosto de 2020, a se realizar na  Rodovia João 
Leme dos Santos, S/N, Km 113, Itinga, CEP 18160-000 na cidade de 
Salto de Pirapora/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(a) da retirada e admissão de sócios, por cessão e transferência de quotas 
sociais (b) modificação da administração (c) eleição dos administradores 
(d) outros assuntos de interesse geral.  Os quotitas poderão ser 
representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo 
ser entregues, na sede da Sociedade em até 03 (três) dias antes da 
realização da Assembleia Geral, os instrumentos de procuração com 
reconhecimento de firma do outorgante. Salto de Pirapora, 30 de julho de 
2020. Marcelo Scotto Neto – Diretor Administrativo e Sergio Rocco João 
– Diretor Clínico. 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA NO ESTADO DE 
SÃO PAULO – SELUR – Av. Paulista 807 – 14º andar – cjs. 1418/1423 – 
ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO – Dá ciência da composição da única 
chapa registrada para concorrer à eleição de 28 de setembro de 2.020: 
CONSELHO CONSULTIVO: I) Membros Titulares: ANRAFEL VARGAS 
PEREIRA DA SILVA; CELSO PEDROSO; ERVINO NITZ FILHO; 
MAURÍCIO STURLINI BISORDI E THIAGO FERNANDES. Membros 
Suplentes: CARLOS ALBERTO NUNES BEZERRA E BRUNO 
FRANCISCO MUEHLBAUER. II) CONSELHO FISCAL: Membros 
Titulares: PAULO STUDART NETO; CIRO CAMBI GOUVEIA E CESAR 
ROBERTO URIEN. Membros Suplentes: ARTHUR LONGANO 
BEVILACQUA E RICARDO GONÇALVES VALENTE. São Paulo, 05 de 
agosto de 2020. Anrafel Vargas Pereira da Silva, Celso Pedroso, Ervino 
Nitz Filho, Maurício Sturlini Bisordi e Thiago Fernandes, Membros do 
Conselho Consultivo; e, Marcio Matheus, Diretor Presidente. 

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 

PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ 
CNPJ 11.513.961/0001-16 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2020 
Inexigibilidade de licitação com contrato nº 022/2020. Contratado:  
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. CNPJ: 
34.028.316/7101-51. Objeto: Prestação de Serviços de remessa e 
entrega de correspondências. Valor contrato: R$ 100.000,00. Data de 
Assinatura: 17/07/2020. Prazo de Vigência: Início em 03/08/2020 até 
01/08/2021. Sergio Razera – Diretor-Presidente.   

Summer Air Comércio 
de Ar Condicionado Ltda

CNPJ/ME 56.494.222/0001-62 - NIRE 35.2.0389436-6
Convocação de Reunião Extraordinária de Sócios 

Por meio desta, convocamos os sócios da Summer Air Comércio de Ar
Condicionado Ltda., com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Alameda
Glete, nº 934, Campos Elíseos, para a Reunião Extraordinária de Sócios a
ser realizada nesta Capital, na sede da Sociedade, no dia 18 de agosto 
de 2020, sendo (a) às 10:00 horas em primeira convocação e (b) às
10:30 horas em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguin-
te Ordem do Dia: (i) retenção dos lucros acumulados e retifi cação de distri-
buições contabilizadas e não pagas em exercícios anteriores ao de 2019.
São Paulo, 05.08.2020. Carlos Roberto Ferrari - Sócio - Administrador

Pagolivre Tecnologia S.A.
CNPJ nº 21.262.661/0001-65

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da PagoLivre Tecnologia S.A.,
na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem na As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18/08/2020, às 14h30, 
na sede da Companhia, localizada na Rua Mourato Coelho, 90, conjunto 
63 e 64, Pinheiros, São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre as seguintes
matérias constantes da ordem do dia: (1) deliberar sobre a alteração no nú-
mero de membros do Conselho de Administração e eleger novo membro; 
(2) deliberar sobre a alienação de ações em tesouraria; (3) deliberar sobre
a possível aquisição de empresa do setor; e (4) deliberar sobre a alteração 
da redação do Estatuto Social e sua consolidação.

Zion Participações e Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 20.344.036/0001-08 - NIRE 3530046584-9

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em AGO/E, no dia
14/08/2020, em 1ª convocação às 10h00, e em 2ª convocação às 10h30, 
na sede da Companhia, na capital do Estado de São Paulo, na Avenida
Horácio Lafer, nº 160, conjunto 21, Itaim Bibi - CEP 04532-080, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia, a 
saber: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2019; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
encerrado em 31/12/2019 e a distribuição de dividendos; e (iii) a renúncia 
do atual Diretor Presidente e a eleição do novo membro da diretoria da
Companhia. São Paulo, 05/08/2020. Vicente Conte Neto - Presidente.Mesa Participações S.A.

CNPJ/ME 16.653.213/0001-52 – Companhia Fechada
Aviso aos Acionistas

A Mesa Participações S.A. (“Companhia”) comunica aos seus Acionis-
tas que encontram-se à sua disposição na sede da Companhia, todos os 
documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exer-
cício encerrado em 31.12.2019. A Companhia informa que os documentos 
serão arquivados juntamente com a ata da assembleia geral, no órgão de 
registro competente. A Companhia, por meio de seu Diretor de Relações 
com Investidores, está à disposição para eventuais esclarecimentos atra-
vés dos contatos abaixo. São Paulo, 05/08/2020. Emiliano Spyer – Dire-
tor de Relações com Investidores. Para mais informações, favor contatar: 
Relações com Investidores, ri@mesapart.com.br. (05, 06 e 07/08/2020)

Village Materiais de Acabamento Ltda.
CNPJ: 61.082.491/0001-51 - NIRE: 35.208.783.066

Edital de Convocação 02/2020 para Reunião de Sócios
Ficam os senhores Sócios da Village Materiais de Acabamento Ltda., 
com sede na Via Anhanguera, km 15,5, sala 1, Santa Fé, Osasco, SP, com 
base nos termos do artigo 1.074, cumulado com parágrafos 1º e 3º do
artigo 1.152 da Lei 10.406/2002, convocados para a reunião de sócios
quotistas a ser realizada dia 11/08/2020, cujo início dar-se-á em 1ª 
convocação às 11h00 com a presença dos sócios que representem ¾ do
capital social, ou em 2ª convocação às 11h30  com qualquer número, a fim
de apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Alterar as 
cláusulas contratuais para adequar à nova realidade da Sociedade, bem 
como à nova realidade do mercado; 2. Consolidação contratual.

Osasco, 31/07/2020
Marcos Gabriel Atchabahian - Sócio Administrador

CCBR - Catel Construções do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 66.686.221/0001-73 - NIRE 35.300.414.454

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 03.07.2020
1. Data, Hora e Local: No dia 03.07.2020, às 10hs, na sede social da
CCBR - Catel Construções do Brasil S.A., localizada em Osasco/SP, na
Rua André Rovai, nº 355, Sala 1, Bairro Bonfi m, CEP 06233-150 (“Compa-
nhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia con-
soante o disposto no artigo 124, § 4º, Lei nº 6.404/76, conforme alterada
(“LSA”), em razão da presença dos acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, conforme Livro de Registro de Presença
dos Acionistas da Companhia assinado nos termos do artigo 127 da LSA e
arquivado na sede da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Ivan Corrêa de To-
ledo Filho; Secretário: Rafael Corrêa de Toledo. 4. Ordem do Dia: Deliberar
acerca das seguintes matérias: (i) a aprovação do balanço patrimonial e
das demais demonstrações fi nanceiras da Companhia, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2019; e (ii) a proposta da Administração
para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social
encerrado em 31.12.2019. 5. Deliberações: Após aprovada a lavratura da
ata sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º da LSA, os acio-
nistas deliberaram, por unanimidade, o quanto segue: (i) Aprovar as con-
tas dos administradores e as demais demonstrações fi nanceiras da Com-
panhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, as quais fo-
ram publicadas na edição de 30.06.2020 do DOESP e do Jornal O Dia/SP,
conforme Anexo I a esta ata. (ii) Aprovar a proposta da Administração para
a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encer-
rado em 31.12.2019, que apurou prejuízo no montante de R$ 254.552,94,
não havendo, portanto, lucros a serem distribuídos como dividendos. Os
sócios consignam que, nos termos do § único do artigo 189 da LSA, o pre-
juízo apurado no exercício social de 2019, no montante indicado acima, foi
absorvido integralmente pela Reserva de Retenção de Lucros da Compa-
nhia. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais a tratar, o Presi-
dente agradeceu a presença de todos e solicitou a mim, Secretário, que
lavrasse esta ata em livro próprio, de modo que, após lida, foi aprovada e
assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Ivan
Corrêa de Toledo Filho; Secretário: Rafael Corrêa de Toledo. Confere com
original lavrado em livro próprio. Osasco, 03.07.2020. Mesa: Ivan Corrêa de
Toledo Filho - Presidente, Rafael Corrêa de Toledo - Secretário. JUCESP
271.649/20-3 em 23.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ViaRondon Concessionária 
de Rodovia S.A.

CNPJ/MF nº 10.635.691/0001-53 – NIRE 35.300.352.432 
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 15/07/2019

Data, Local e Hora: Aos 15/07/2019, às 10 horas, na sede social, na Rua 
João Moreira da Silva, nº 509, Bairro Jardim Americano, Lins-SP. Con-
vocação e Presença: Dispensada, face a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. Mesa: Sr. Ricardo Constantino 
– Presidente, Sra. Marina Lima do Prado Scharpf – Secretária. Delibera-
ções da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: A eleição 
como Diretor Presidente do Sr. Fábio Abritta Filho, RG nº 4.301.284 SSP/
SP e CPF/MF nº 551.980.668-34, bem como a eleição como Diretor de 
Engenharia do Sr. Guilherme Bastos Martins, RG nº 65.434.294-5 SSP/
SP e CPF/MF nº 782.287.606-63, os quais aceitaram os cargos para os 
quais foram eleitos, afi rmando expressamente, sob as penas da lei, que 
não estão impedido, por lei especial, de exercer a administração da Com-
panhia, e nem condenado ou sob efeito de condenação, à pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de 
defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 4. Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse dos res-
pectivos cargos mediante assinatura do termo de posse, lavrado no Livro 
de Registros de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. 4.1. As 
referidas declarações encontram-se arquivadas na sede da companhia. 5. 
O Conselho deliberou ainda por unanimidade de votos e sem qualquer res-
trição a cumulação do cargo de Diretor Operacional ao Diretor Presidente, 
ora eleito. 6. Os Conselheiros aprovaram ainda a designação dos Srs. 
Fábio Abritta Filho, RG nº 4.301.284 SSP/SP e CPF/MF nº 551.980.668-
34 e no CREA/SP sob o nº 0600634777; e Guilherme Bastos Martins, 
RG nº 65.434.294-5 SSP/SP e CPF/MF nº 782.287.606-63 e no CREA/
MG sob o nº 57.119, como responsáveis técnicos da Companhia. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo 
lavrada a presente Ata. Assinaturas: Mesa: Sr. Ricardo Constantino – 
Presidente; Sra. Marina Lima do Prado Scharpf – Secretária. Conselhei-
ros: (i) Ricardo Constantino; (ii) Antônio Roberto Beldi; (iii) Paulo Sergio 
Coelho; e (iv) Ricardo de Souza Adenes. JUCESP – Registrado sob o nº 
470.368/19-6 em 04/09/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS 
EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA NA SEGURANÇA PRIVADA DE 

PIRACICABA E REGIÃO - SINDIVIGILANCIA PIRACICABA
CNPJ 56.979.883/0001-88 - Código Sindical 022.239.04207-8

Situado na Rua Dr. Otavio Teixeira Mendes,1306,
Cidade Alta, Piracicaba, São Paulo.

Resumo Geral do Balanço Financeiro, Exercício 2019, referente a 
Prestação de Contas aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 

03/08/2020
Receitas  Realizadas 2019
Receitas Tributárias  201.032,28
Receita Social  151.603,33
Receita Patrimonial  7.740,00
Receitas Eventuais  10.791,17
Total das Receitas  R$ 371.166,78
Despesas  Realizadas 2018
Administração Geral  163.210,68
Departamentos  5.371,69
Despesas Administrativa  177.717,47
Total de Despesas  R$ 346.299,84
Superavit/(Deficit) do Exercício 2019  24.866,94
Piracicaba, 04 de Julho 2020. Evaldo Pereira Batista Lima - Presiden-
te; José de Assis e Souza - Diretor Financeiro; Mauricio Aparecido 

do Valle - Contador CRC 1SP258277/O-0

Swiss Reinsurance Company Ltd - 
Escritório de Representação  

no Brasil Ltda.
C.N.P.J./M.F. nº 01.275.609/0001-36 - NIRE 35.218.974.743

22ª Alteração ao Contrato Social
Swiss Reinsurance Company Ltd ,  Swiss Re Reinsurance Holding 
Company Ltd, únicas sócias da Swiss Reinsurance Company Ltd 
- Escritório de Representação no Brasil, sociedade empresária 
limitada, com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Paulista, 
500 - 5º andar, Conjunto 51, Bela Vista, CEP 01310-000,  por meio da 
22ª alteração do contrato social deliberaram:  1) reduzir o capital social 
da Sociedade, por se mostrar excessivo ao objeto social, dos atuais 
R$ 15.829.060,00 para R$ 3.829.060,00, totalizando, portanto, uma 
diminuição de R$ 12.000.000,00 mediante a redução de 12.000.000 de 
quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 2) reeleger o Sr. Fabio 
Arturo Corrias, como diretor presidente e representante da Sociedade 
para fins regulatórios  até 30 de abril de 2021 e ratificar todos os atos por 
ele praticados desde 10 de junho 2019 até 17 de dezembro de 2019; e 3) 
redefinir o mandato do Sr. Mathias Beat Jungen, diretor sem designação 
específica, o qual permanecerá em vigor até 30 de abril de 2021.  Nos 
termos e para os fins das disposições constantes no artigo 1.082, II 
do Código Civil, é efetuada a publicação do presente extrato para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos.

CODEN - Companhia de 
Desenvolvimento de Nova Odessa

CNPJ 48.832.398/0001-59 - I.E. 482.013.889.118 
Extrato de Contrato

Processo Nº 0052/2020. Contratante: Companhia de Desenvolvimento 
de Nova Odessa. Contrato Nº. 0009/2020. Contratada: Temasa Tema 
Serviços Ambientais Ltda. EPP. Valor: R$ 370.800,00. Vigência: 12 me-
ses. Assinatura: 01/07/2020. Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços operacionais na Estação de Tratamento 
de Esgoto Quilombo - E.T.E. Quilombo, situada no Município de Nova 

constantes no termo de referência. Modalidade: Licitação Presencial nº 
0002/2020 - Modo de Disputa Aberto. Extrato de Contrato Processo 
Nº 0567/2020. Contratante: Companhia de Desenvolvimento de Nova 
Odessa. Contrato Nº. 0011/2020. Contratada: Mexichem Brasil Indús-
tria de Transformação Plástica Ltda. Valor: R$ 273.000,00. Vigência: 03 
meses. Assinatura: 07/07/2020. Objeto: Aquisição de 3.000m de tubos 
PVC DEFOFO de diâmetro 250mm, PN10 (1,0MPA) ou superior, para se-
rem utilizados em redes de água, atendendo na íntegra as normais vigen-
tes, em especial a ABNT NBR 7665:2020 ou NBR 15750:2020 e confor-
me Termo de Referência. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 0001/2020. 
Extrato de Contrato. Processo Nº 0216/2020. Contratante: Companhia 
de Desenvolvimento de Nova Odessa. Contrato Nº. 0014/2020. Con-
tratada: Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda. Valor: 
R$ 77.760,00. Vigência: 12 meses. Assinatura: 22/07/2020. Objeto: 
Aquisição de 5.400 Kg de Ácido Tricloroisocianúrico para Tratamento de 
Água, sendo a entrega parcelada durante 12 meses, de acordo com as 

-
cadas no Anexo I - Termo de Referência. Modalidade: Pregão Eletrônico 
nº 0002/2020. Extrato de Termo Aditivo. Aditamento ao Contrato Nº 
0017/2018. Processo Nº 4424/2018. Contratante: Companhia de De-
senvolvimento de Nova Odessa. Contratada: Hidrogeron Tratamento de 
Água e Esgoto Ltda. Do Objeto: Fica alterada a capacidade de produ-
ção do equipamento objeto do contrato nº 0017/2018, visando atender 
as atuais necessidades da ETA - Estação de Tratamento de Água des-
ta Companhia, a qual passará a ser de 100 Kg/dia. Do Preço:  Consi-

que corresponde a aproximadamente 24,18% do valor inicial atualizado 
do contrato, com fundamento no artigo 72 e artigo 81, incisos, I e II e 
§ 1º e § 6º da Lei Federal nº 13.303/2016 e da cláusula  1, item 1.4 do 
contrato ora aditado. Assinatura: 10/07/2020. Extrato de Termo Aditi-
vo. Aditamento ao Contrato Nº 0017/2019. Processo Nº 5276/2019. 
Contratante: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa. Con-
tratada: A Executiva – Prestação de Serviços Especializados Ltda. Do 
Prazo: Fica prorrogada a vigência do contrato nº 0017/2019, pelo prazo 
de 12 meses, período compreendido entre 05/08/2020 à 04/08/2021, nos 
termos dos artigos 71 e 72 da Lei Federal nº 13.303/16 e da cláusula 4 do 
contrato ora aditado. Do Local de Execução: Fica alterado a “Cláusula 

dos serviços prestados nos locais de propriedade desta Companhia, a 
ser indicados de acordo com as necessidades da CODEN Ambiental. Do 
Reajuste: 

-
do a partir do dia 05/08/2020, para maior, o valor da prestação de serviços 

a ser o valor global de R$ 208.063,53, correspondendo ao valor mensal 
de R$ 17.338.62, correspondente ao reajuste pelo IPCA - Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo,  pelo percentual de 2,009930% do 
valor anteriormente contratado. Assinatura: 20/07/2020. Nova Odessa, 
04/08/2020. Ricardo Ongaro - Diretor Presidente. A população de Nova 
Odessa pagou por este anúncio R$ 2.276,00

REC RESI II Participações S.A.
NIRE 35.3.0049333-8-1 - CNPJ/MF no 21.807.597/0001-50

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 31 de Julho de 2020

Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 
9h00min, na sede social da Companhia, localizada na Capital do Estado 
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7º andar, parte, 
Itaim Bibi CEP 04538-905. Presença: Acionistas representando a totalida-
de do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença
de Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a 
presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto no parágrafo 4º
do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Thiago Carvalho Ma-
chado da Costa; Secretário: Ricardo Teruo Matsumoto. Ordem do Dia: 
(i) redução de capital social da Companhia por ter sido julgado excessivo 
com a consequente restituição aos acionistas em moeda corrente nacional; 
e (ii) autorização para que a diretoria tome todas as medidas necessárias
para efetivação das deliberações aprovadas. Deliberações: Os acionistas 
presentes deliberaram por unanimidade de votos: Em Assembleia Ge-
ral Extraordinária: (i) Aprovar a redução do capital social da Companhia, 
nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., de R$112.523.144,00 (cento
e doze milhões, quinhentos e vinte e três mil, cento e quarenta e quatro
reais) para R$104.823.144,00 (cento e quatro milhões, oitocentos e vinte e 
três mil e cento e quarenta e quatro reais) dividido em 104.823.144 (cento 
e quatro milhões, oitocentas e vinte e três mil, cento quarenta e quatro)
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, uma redução, portanto, 
de R$7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), mediante o can-
celamento de 7.700.000 (sete milhões, setecentas mil) ações ordinárias 
, nominativas e sem valor nominal, a qual será integralmente destinada 
à restituição em moeda corrente nacional aos acionistas da Companhia. 
Consignar que o Conselho fiscal da Companhia não foi instalado no pre-
sente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução delibe-
rada, nos termos do Artigo 173 da Lei das S.A. Em virtude da redução
da capital social ora deliberado, os acionistas decidem alterar o Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar da seguinte ma-
neira: “Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional é de R$104.823.144,00 (cento e quatro milhões, 
oitocentos e vinte e três mil e cento e quarenta e quatro reais), dividido em
104.823.144 (cento e quatro milhões, oitocentas e vinte e três mil, cento
quarenta e quatro) ações, sendo todas ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal.” (ii) Aprovar que a Diretoria tome todas as providências necessá-
rias para efetivação da deliberação ora aprovada. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma 
de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 e 
depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. A presente
ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de julho de 
2020. Thiago Carvalho Machado da Costa - Presidente, Ricardo Teruo 
Matsumoto - Secretário. Acionistas: HSI V REAL Estate Fundo de In-
vestimentos em Participações - Multiestratégia - Por: HSI – Hemisfério 
Sul Investimentos Ltda. HSI Participações Ltda..
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Administração e Participações S.A. 

CNPJ/MF nº 19.536.240/0001-33 - NIRE 35.300.461.673
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Convocação para AGE em 18/8/2020, 10 horas, Sales Oliveira/SP. Ordem 
do Dia: 1. Deliberar aprovação da subscrição/integralização do capital 
social, mediante crédito em dinheiro na conta de “AFAC” e aumento do 
capital com alteração artigo 5º do estatuto. 2. Outros assuntos. Orlândia-
-SP, 30/7/2020. José Odemir Spaggiari - Diretor Presidente      (4, 5 e 6/8)

Carla
Realce


