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AMD ANESTESIA E cõNTRDLE DA DQÉ SERXJGQSMEDICOS LTDA
CNPJ 25 369 773/0001 70

NIRE 35230033198

sÃo PAULO/SP

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMD ANESTESIA E CONTROLE
DA DOR SERVICOS MEDICOS LTDA REALIZADA EM FORMATO
EXCLUSIVAMENTE DIGITAL EM 19 DE OUTUBRO DE 2020 19 30h LAVRADA

EM FORMA DE SUMÁRIO

1 DATA, HORA E LOCAL Aos 19 dias do mes de outubro às 19 30h em segunda

chamada, realizada de forma exclusivamente digital, sem presença física, conforme permissivo

no atual artigo 1080 A do Código Civil e na IN DREI n 81/2020 e na Lei Federal

nº 14 030/2020, as 19 30h Foi realizada a gravação da presente Assembleia Geral Ordinária e

os dados flcarão arquivados na sede da Sociedade

2 CONVOCAÇAO Convocaçao realizada atraves de publicação de Edital de

Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Sao Paulo e no Jornal o Dia de São

Paulo nos dias 01/09/2020 02/09/2020 e 03/09/2020 nos termos do parágrafo primeiro do

artigo 1 152 do Codigo Civil, contendo a ordem do dia da Assembleia e procedimentos da

Assembleia Geral Ordinária em formato exclusivamente digital (Anexo I), tudo em

conformidade com & IN DREI n 81/2020

3 PRESENÇA Comparecem na Assembleia os sócios quotistas listados na Lista de

Presença e ratificados pelo Presidente e Secretário da mesa (Anexo II) que ora assinam &

presente Ata com certificado digital ICP Brasil nos termos da Medida Provisoria 2 200 2/2001,

na Lei Federal n 14 063/2020 e na Seção III do Anexo IV da IN DREI n 81/2020 sendo que

os sócios presentes representam 41 900 (quarenta e uma mil e novecentas) quotas do capital

social votante da sociedade, ou seja, 41,90% do capital social total da sociedade O quórum total

votante para esta assembleia, portanto, e de 41 900 (quarenta e uma mil e novecentas) quotas

4 ORDEM DO DIA Aprovação das demonstrações financeiras da Sociedade do

exercício fmdo em 31/12/2019, sendo que todas as demonstrações financeiras foram

devidamente disponibilizadas aos sócios com antecedencia nos termos do art doart 1065 e no

parágrafo primeiro do artigo 1 078 do Código Civil

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Paulo Vallim Weffort &WEJaêéªsbe Almeida Junior

Para verificar as assinaturas vá ao site https l/www portaldeassinaturas com br 443 e utillze o código ADFA AEOF—4434—4E7B
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Presidente Joao Soares de Almeida Júnior

Secretário Pedro Paulo Vallim Weffort

6 DELIBERAÇÓES

6 1 Reunidos em Assembleia, inicialmente os acionistas elegeram os respectivos Presidente

e Secretario acima indicados Deflniram por unanimidade lavrar & Ata em forma de sumário

conforme permissivo do êlº do Art 130 da Lei nº 6 404/76, norma supletíva

6 2 O Presidente da mesa ratificou e elucidou aos socios quotistas presentes informações

sobre as demonstrações financeiras que foram disponibilizados e ficaram disponíveis para

acesso e verificaçao de todos os sócios quotistas pelo prazo superior aos 30 (trinta) dias que

antecederam a presente Assembleia, em cumprimento ao disposto no art 1 065 e parágrafo

primeiro do artigo 1 078 do Código Civil, IN DREI nº 81/2020 e conforme atos societários da

Sociedade

6 3 Ato contínuo, a totalidade dos sócios quotístas presentes, respeitadas as abstenções

legais, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram as demonstrações financeiras da

Sociedade do exercício de 2019, na forma do inciso I do artigo 1 071 e inc III do art 1 076,

todos do Codigo Civil, aprovando as contas dos Diretores

6 4 A Sociedade e os socios outorgam & mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável

quitação a Administração da Sociedade inclusos Conselho de Administração e Diretoria, em

relação as contas e os atos praticados por todo o exercício de 2019

7 ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a

presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, tendo sida lavrada & presente Ata, em

forma de sumário, que será arquivada no livro de Atas da Sociedade e levada a registro na Junta

Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) Ato conjunto ao arquivamento da Ata na sede da

Sociedade será arquivado & gravação integral da Assembleia digital realizada

Sao Paulo 19 de outubro de 2020

JOAO SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR PEDRO PAULO VALLIM WEFFORT
Presidente Secretário

Assinado via Certificado Digital ICP Brasil Assinado via Certificado Digital ICP Brasil
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Ata de Assembleia Geral Ordinaria de 19/10/2020, realizada exclusivamente digital e assinada via

Certificado Digital I(,P Brasil
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LISTA DE PRESENÇA [)./3. AssEMBLêlA GERAL

DTGITAL 4959/2020

AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ N 25 369 773/0001 70

.O.

. .
ooo

' .
.

QQUQJÁRIA DE socnos
. . .

. .
.. ..

No dia 19 (dezenove) de outubro de 2020, compareceram por meio de acesso na plataforma

digital Zoom, nos moldes estabelecidos na Convocação, os sócios abaixo indicados, para a

Assembleia Geral Ordinária, conforme ratifica e atesta o Presidente e o Secretário da mesa,

atraves da assinatura com certificado digital ICP Brasil nos termos da Medida Provisória 2 200

2/2001 na Lei Federal n 14 063/2020 e na Seção III do Anexo IV da IN DREI n 81/2020

VOTO
Nº NOME PRESENTE AUSENTE

_ ,

CONTAS

1 ANAMADA BARROS CARVALHO x

2
ANDREA DA COSTA MOREIRA xDE OLIVEIRA

3 ARIEL FUCCI WADY x

4
ARTUR DA çosm MILACH xJUNIOR

5 BERNARD MARCEL BARBAN x

6
CAMILLA ARRAIS GOIS SALES xALMEIDA

7 CELSO GUERMANDI JUNIOR SIM Aprovado

8 CLARISSA HESSEL ESCUDEIRO x

9 CLAUDIO OZZETTI SIM

Lista de Presença da Assembleia Geral Ordinária de l9/10/2020, realizada exclusivamente digital e assmada via

Certificado Digital I(,P Brasil
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10 DANIELBAUE'R' .:..ª..: X

11 DAVID FEREZ X

12 DIEGO SANTINI X

13 EVANDRO BOCHT SILVA X

EVERTON SIDNEY DA“ CONCEICAO CARVALHO SIM Aprºvªdº

15
FABIOLA CRISTIANNE E SILVA XARAUJO PEREIRA

&
16

FABRICIO BOECHAT DO X ÉCARMO SILVA
m
u'.

71

5
ª.“

17 FELIPE CHIODINI MACHADO X “ %

E “3

E O')

G) “O

É 8
o

18 FELIPE PASTORELLO SUTTILE X 8 f
513%
m m

19 FERNANDO JOSE BIGATON SIM Aprovado º
É

;;
8.

% É
. É 3

20
FLAVIA SOARES NUNES X E É

PINHEIRO :
_9 ª
É?

21
GABRIELA ALVES CEZAR DE X

º º'

CARVALHO 3%
É?;

ª,
O—l

22 GABRIELA SOUSA DE ARAUJO X ª
o

% ª

23
GEORGE TELINO DE ABREU X m

FERNANDES
; â

% ª= !:

ê ª
2 E

Lista de Presença da Assembleia Geral Ordinária de 19/10/2020, realizada exclusivamente digital e assinada via & &
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24
ISABELLA FIORAYM'ITE'BE

E xMELLO SA

JHORGENNES LOPES SILVA
25 MONTEIRO SIM Aprovado

26
JOÃO SOARES DE ALMEIDA SIM

A?ªtºççãº

JUNIOR ?gª
Diretor

27
JOAO VICTOR GALVAO

BARELLl

28
JORDANA DE ALENCASTRO

CORREA

Abstençao
29 JORGE FLAQUER NETO SIM legal

Diretor

53

É
30 JOSE ALUSlO CAMARA SIM Aprovado %

[&

É
.É

, a º
31 JOSE REINALDO REBELLO $

%%
G.) "O

É 8

32 JOSIANE DE SOUZA STAGI SIM Aprovado 3 ª

ª 's

8 o

33 JULIANA DOS SANTOS NACARI OÉ

% 8.

% ª
ª %

34 KARLA GOMES TATIT
% g

E %5 N
& %O

35 KLEBER JORDAO DE SOUZA
É %

ãã
% É

36
LEONARDO COSTA SOARES ªg ªl

SANTANA FERRAZ & &

m n.

37
LUCIANA MARIA FERNANDES

GUERRA _ ª
»2 as

%
% 23

E *E

8 “>*

e ª
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38 LUIS GUILHERME MTSORELLI X

39 LUIS VERAS LOBO X

LUIZ ANDRE MAGALHAES DA
40 SILVA SANTOS SIM Aprovado

41 MAÍRA PIZARRO LOUREIRO X

MANOEL CESAR DA CAMARA
42 OLIVEIRA FILHO X

43 MARCELO SOUZA XAVIER SIM Aprovado

MARCILIO JULIO COSTA
44 CARDOSO SIM Aprovado

45
MARCO ANTONIO LARAIA DA XROCHA

46 MARIA EILEEN CUBAS SMITH X

47 MARIA LIA PONTE FURLANI X

MARIA PAULA MASCARO
48 FAGUNDES DE OLIVEIRA SIM Aprovado

MARIANA CARLA FATTOBENE
49 ZANELATO X

50 MARINA ZANZINI TORRANO X

Abstenção

51 MAURICIO MIRANDA RIBEIRO SIM legal

Diretor

Lista de Presença da Assembleia Geral Ordinária de 19/10/2020, realizada exclusivamente digital e assinada via
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52 PATRICIA MOREIRA DE sníJSA ' x

PEDRO HENRIQUE ALVES
53 MARTINS GUERRA SIM Aprºvªdº

AbstençaoPEDRO PAULO VALLIM
54 WEFFORT SIM le.gal

Diretor

55
RITA DE CASSIA MENEZES XHONORIO

56 RODOLFO DE MELO REBUGLIO SIM Aprovado
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64
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AMD ANESTESIA EGOÉLTROLE DADOR SEÍÉYIêOS MEDICOS LTDA

CNPJ 25 369 773/0001 70

NIRE 3523003319 8

sÃo PAULO SP

DECLARAÇAO

AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA pessoa jurídica de

direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, com sede na Rua

Martiniano de Carvalho nº 864 Conj 807/808 Bela Vista, São Paulo/SP CEP 01321 000 inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº 25 369 773/0001 70; e inscrita perante o

Conselho Regional de Medicina do Estado de Sao Paulo (CREMESP) sob nº 970804, com seus atos

registrados na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo (JUCESP) sob o NIRE nº 3523003319 8 neste

ato representada nos termos de seu Contrato Social por seu Diretor Presidente e Administrador, o Sr

JOAO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR, e representada tambem por sua Contabilista

Responsável, DECLARA, sob as penas da lei, não se enquadrar como sociedade empresária ou

cooperativa de grande porte nos termos do Art 3º da Lei 11 638/2007, não se submetendo, assim, às

determinações contidas neste diploma legal e às estipulações trazidas pela Deliberaçao JUCESP n 02,

de 02 de março de 2015 Documento assinado com certificado digital ICP Brasil nos termos da

Medida Provisória 2 200 2/2001 na Lei Federal nº 14 063/2020 e na Seçao III do Anexo IV da IN

DREI n 81/2020

Sao Paulo, 09 de dezembro de 2020

JOÃO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR CLAUDIA GARCIA SERRANO

Diretor Presidente e Administrador Contadora Responsável CRC nº ISP222275/O 8

Declaração exclusivamente digital e assinada via Certificado Digital ICP Brasil

Este documento foi assinado digitalmente por Joao Soares De Almeida Junior e Claudia Garcia Serrano
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C0V1d 19 afetou negatwamente 37,5%
das empresas em julho, dlZ IBGE

A criec do novo cumuzvírus provocou impacta negativo nas

:lividndca de 37 Sªla dªs três milhões de ampla:» nin financeiras

em (umimmmemu no pau na segunda quinzena de julim vu com
piração enm : primein qumzenl Ao mesmº umpo pur- 36 3% n
implan Íui pcqucnu ou inexistente ][ ls que livcrlm :Íciln posili

vo foram 26 I %
Com os [nullados na maioria das ulividatks ! pnccpçao quan-

lo :: impactos pequenas ou inexislemes somada com a d: gram
pnúúvm & muiur que : regislnd- cm cfeílm neguivns

Foi o que apontou : quam mdada du Pcsquisn Pulso Empres-
irupaclo dn Cuvidlg nas empresa divulgada ru quina feira (2)

pclo lnaúzulo Bmiilcim de Geºgrafia: lisuusun [IBGE) no Rm de
Jªneiro

As emprcsns do selo! de Serviçm (mam :: que maix scmímn
impacws negnlivus (47 %) cm paniwlar o segmento de Scrvcços

Profissionais Adulmislrllivnschmplcmcnmrcs(53 8%! hn hem
Comércio. 36 Wo da:» empresa indicaram :fciloc pequenos ou
inexinenles : na Cnnalmçãa 55 4% Na induwia. 35 8% liverum

impauu pequeno ou incnslenl: cnqumw em 33 6”,- houve :(:im
posiu'vne pan 30 6% ncgnlivo

Apesar da cunlínuldzde dm ereilm negalivos m puoeuluais
comu caindo no longo do tempo Segundo o cºordenador de Pc;

quhas Conjunturnis em Empresªs do IBGE Flix IO Maghcli na se

gund- quiuunn LIC junho ; Incidencin dc donas negativos er- per

ccbida pm 62 4% da cmpmw
li na plimeirl quinzena de julho os renexos lliugirlm 44 8%

(ainda para 37 5% um IS dia: seguintes Para de iam já era espo-

tudo porque na «|ch em que aumenta :: procaso dc nexihilizaçãm

:: companhia puxam : ler mui» mueims
Segundo : pesquiu. : perucpçln dc impacm neguivn & maior

cmre as empresa de gnude porlc nim: d: 500 funcionários

(17 8%! pcrccnlual próximo ao universo de pequeno pune com um
49 Íuuciouârim (37 6%) Namumu nn mnh“: das que ma». perca

heram impnclos pequenos ou inexíslenles boa pane é umbém dg
cluplcsus dc gunde pone (4 l 35%)

Alividadea

Pua Mzgheli « selar dc Serviçus continua senna n "uii.

impactado nagauvamcm: Os :feinu da pandemia foram seulidm
em 42 9% de 1 3 mulhao de empinªr: d: ;erviçus em particular os

profisxionuls ndmimslnlivos emmplgmenlares (53 8%) Ospm
nadas às família alunçarnm 48%

0a dCàquICÉ forum para o cmuércin de veículos poça : malo-
ciclems (38 1%) c ovarcjisla (37 8%) Ainda mw Scniços us ândi

cu dns uupaclm pequenas ou inexiuenm ficam" em 13 .6% e de

23 sºr. uo—x eram» .minvos.
Negalívnepoddvo
hn suor indusuul ame us 334 mil cmpreun (30 6%) rclnlanm

impzclo negativa mu pur; 15 8%, a efeito foi pequeno ou
inexismnlc unquanlo 13 6% diesem» que o impacm nessa quin

zum foi positivo O coordenador dncsludo observou um melho-
m de permpçao : maior incidén d: dein» posilivos e peque-

nus ou incxiucnms nos segmeums de Serviçm pmudos h fam!

lins uulrus serviços e llividndcs du wmércío
A Construção regislrou nvnnçu de 26 7'/. ru primeira quinzena

de junho indo para SS 4% nos últimos IS dias de juiho quanto aºs

emu» pequenas ou Anuixlemex No comércio os impactos são

pequenos uu ineuslcmes pin 36 5% dns empresa : posilívos

: "7 4 A
Qllunçin por regina
&.an as grandes regida. brasileira: : None leve o maior

perceulual (Al 1%) de empreaas qu: perceberam impaclns pmi |

vos. cnqumlo a Sul (36 7% ) e : Sudeste (33 3%, permnncculm
com | evolução d: menor incidêncix de efeitos ncgnu'vos

As nu: na quinzena Anteriores tinham sidn mima dc MW. A
região Nordcslc no elllznlo foi onde as cmpresls se sentiram

mah atingidas pela «riu do novo comuni!“ (49 6%) segunda da

Ceneralz (44 75)

lidas

A impvessiu de reduçiu nu vcudns roi nuuda em 34 4% dns

empmias cm ari idndc oqw, signiõca uma melhor: em rcIação !

quinzena anterior (46 8%) As companhias de pequeno pone fo—

rum us que mais sznuum (34 4%), segunda dns intermediária (33%)
: dns de grande pone (26 4%)
O impuw foi pequeno ou incl isla“: para 37 l'/. dns emptesas

: dc 46 6% d» cnmpanhim menus atingida que lutam as dc gran
dc pone Pam 28 4% a..: empresas houve aumenm de vendas na

segunda quinlan; de julho

Emrc os selam . pcrccpçãn de miudo nn venal“ do c

mércio Ficou em 241% de 33.6% nas emprcsâ& mrviços 30.7%
vu indús . : 43.6". na cullslrucãn A pesquisa apmuou ainda que
: malu umáêncin d: :fcims pequgnos ou inuixlcnleu foi nos

ngmemos de mdúmu (lí áª/ comércio (37 W.) e serviços

(JR 4%)
hh
Aux cmprcuas em cun luniuria(55%). vexclarnru que "iu hºuve

impacm da cmid [9 sobre a fabricação a:: produtos ou sobr» :!

capacidade de amndimeuto nos clientes Naa cmpmm dc gmndc
porte o percentual sling: 61 8% e 57 4 . cnlrc JS dc pum- inlcrmcdi

iria Apcur dum 33 1% às compunhins muda reinaram! diflcul

dades : I I 6% mutunm fuiMadcs
P-guuemns
A pesquisa indicou umbém que a percepção de diúculdaAa na

capacidade de realizar pagamentos & mun: recuou Paãsou d:

47 tu primeirª quinuna dejulho para 38 9% nos IS dia: seguiu

xe: Ainda um" sin 49 7% :s empresa que apanham nin ler

mudo :llengâu signil'lcllivn algo mais alto linda (69 9%) entre ns

emprens dv: grnndc pcm: : entr: » dc porn. inlcrmedíánu (60 9%;
Os Acslaquct cnuc as núvidndcs são ªs cmprcsax. dn conwzm

cão (H 5%) e da indusln'n (SS 5%) que tambem não perceberam
llleraçio significam: Pan o coordenador do levamumcmo : si

nnliução de melhora dns reneius permite . realização dos png:
memos dc roliru

Emprreºu
FJ“ cada dez empresas mais de oito não notaram mudança no

qundm de funcionáriºs no Gull dl scgundn quinzenu dc julhn em
religio ms 15 dins anlcrioms o que representa qunse 2 5 milhões

de empresas uu M 6% delas Entre ªs wmpanluzs 7 9% nu 242 mil

reduziram o número de funcioui

Cuca de 93% das empresa. çonlinuam realizando campanhas
de informação : prevencao e d: 14in de medidas exlns d: hlgm—

nc como sendo ! principal inic : cnue ns [ções pnn enfrenur l

paudemin.
() uabalhn remova dos unbalhadorct foi adotado por 14 9"- das

companhias: a ªumcipd ão de mm dus íunclunános fui a escolha

de 20.3“. dns empresªs o ldiimenlu d: pigmentº dc ImpOSIDS aun
gin 30 S'!- dclzs; o método de entrega de pmdums ou sumiço». nclu

.ndo : mudança pm scniçus online foi nllcrado por “9 W. ( linh-

d: créditº emcrgcncínl significou a saída para II 4% das empvcus
?::un
Nessa quam rodada da pesquisa foram enlrevisladac 2 [38 zm

presa.. ;:an 45 l'/n das respostas nblidan cm emprzus pcqucnns,

37% nas inlcmuediárus c 18% uns grandes

A pesquisa faz parte das Esulíslica. ! lpcrilucuuis do IEL;

“gundo Flávio M-nghcli ela e um mmm, adicional qu: visa aw
dar no enkndimrmo dns Impactos dm eleitas da mndemu

up: in é de nnlurcu experimental. o que sngmflcu que (:

tubulhu ainda csuâ em fase de lesmas : sob avaliação" Purwuo. us

scuç resuludm devem mr utilizados com caumla' fíuxlimu. (Ageu
cin Brasil|
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Olá :: ficlll Emp e ra: ' º . quintafeira 3de setembro de 2020o . Ãªl

Imobiliária Paramirim S A
CNPJIMF N' 51 049 8231000142 NIRE N“ 35 300 315 260
Ah d: 26' Asmmbhh Geni Ordinárh & Enlwdlnirh

L Dm. Hon 0 Local: 29.06.2020 & 9 horas. na sede soma! da Imobili-

ária S A (
f“ ") na Fazenda

Edital da
jamais Diário onus! do Enade de Sto Paulo e O Dia em mas raspadi—
vas edições dos dia 27. 26 e 29 05 2020. conlormu disposto no amgo
124 Inesc | da Lei n' & 404/76 Il Presença Acionistas reprasenlan-

do a manda do <>»th soad wnlolme assinaturas consuma do Livro

da Pmsonça do Anonima |V. Mesa Premdente Maunuo Krug Omeun
e Secretário Guilherme Fontes Ribeiro V Ordem do OI!: Deliberar uo-

br::WMM! (1) Contas dosAdminlslradores Demonstra-

965 e Relatóno dos
exercício social encerrado em 31.12020; (2) Deslinaçáo do hmm líquido

do exercício. (3) Eleição dos membros da Direloria; ºm graxª! extrªºr-

djnám (1) Renovação dos Ilmlles de aladas para a Diretoria comprar e
vender bens móveis e Imóveis. Vl. Deliberações Tomadas Dando ml

ao aos & da
malárias constantes da ordem do dia. Os sdunislas delíbernram & apro-

varam por de volar usW (1) As Contas dos Administradora: ns Demon;-
uaçoea FlnªHCGÍI'ES e Contábeis e o Parecer dos Auditores Independen-
tes Emst & Voung Audrtores Independentes S.S referentes ao exemlao
social emanado em 31.3 2020 os quais lnram devidamente dxspanlbib—

zados nos e as das |:

na Jamal 'O Dia" e no Diário Onmal do Estado de 550 Palio em suas
raspedlvªs edições do dia 27 5.2020. (2) A proposta para que o luau |l—

qundo da exercido encenado m 31 3 2020 no valor de R$ 1 929 149 20
lenha . seguinte destinação .) RS 56 457 46 para mma de Reserva

Legai b) remanescenle de R$ 1 832 691 74 Burnsado de R$ NO 074 54
e de R$ 15 659 95 oriundos respectivamente da realização de reserva

de reavaliação e do saldo dl conta de reserva de lucros lolaltzando R$
1 588 426 53 par. pagamento de dividendos aos cdmlsus na propor

ção de ações que cada amnlsm possu- com pagamento até la 7 2020
(3) A alemão dos Direlores au! & dela de Assembleia Geral Ordinánl.

que daliberar sobre as demonslfações llnanoeiras mlereutss ªc exerci

do social a a anun-ar am 31 de mar“: de 2021: Direta Presidente:
Guilherme Funk: Rkbelm Insuexru casado. administradºr de empu-
sas RG nº 20 952 088-7 SSP/SP CPF riº 270 321AM resxdenla e

. o . . .

SAWOS BRÃSIL PARTKHPAÇQES S A
CNPJ/MF n 02 762 1211000104 NIRE 35300350057

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
. . . “REALIZADA EM (nosquo DE 2020 . .

Rm- ncmlo . local Em 02 do lhe o zozons " oo hws new
de Seªn! Brasinªamapações s.n ( Compania ou saver). Iowa.

Rua Brnum de Souzaumnna ' 337 ? under. pela. Via
alla SP. permitidaªa aruªpaçào através de palatorrm

dugnal de vi se conterencia na aeww 54 do !stQSo
dal. Conmçlu: Conforme convocação enviada por o-mail aos mem—
brºs do Conselho de “ministração no dia 25 de iunho de 2020 Proun-
çn Presentes os Conselheiros Verºnica Vulenle Dantas Marla Amalia

Damm de Melo Centrum Eduardo de Britto Pereira Azevedo Valdecyr

Maciel Gomes Luz Serum Fisher de Casuo. José Luis Elinga! Vudal e
Felipe Vilela Duas Comando: Presentes os armou» da Oompanhu
Srs Antomo Canos Duarte Sepulveda Dame! Pedrwn Dores e Ricardo

dos Santos Bulen' Mou Dlmou Sra Veronica Valente Damas Fm!
dom- e o Sr Daniel Pedrenra Dolan, Socnurlo Ordem do Dl- A Pre
smnle procedeu a leitura da Ordem do Dus : saber 1 Tomar ::th
memo das demonstrações Fmancelras relahvas ao período de kmairo &
maio de 2020' Tomav conhecimento de lemas estratégicos de Inleres

se dn Campanha : Tomar conhocvmanlo a so br :: caso delibera; so-

bra & nmsào do Orçamento 2020 . Tomar conhecwnantn & se br 0
caso delibemr sobre o Plano de Meias Ga Dnelnua Estatutária para :)

exerciqo soca! de 2020 5 Tomar mnhaamonto o na loro casa 119%
rar sobra . romunevaçâo ás Diretoria Esmulám par- a exercício de
2020 6 Tomar calmamente das diretrizes oqeuvos e pnnapais mls-
mas de inovação e tecnologia da Campanha e 1 Tomnr oonheclmento
do relatam dos pmcipais processos iudnc-aós : admnislrahvos Apn-
cllçõu ' dnlíb-ruçõu Após ename e debates sobre os itens conslan

les da cfdem do Gia os membros do Consenso de Administração 1 To—

maram conhecn'uento das demonstrações Manoelvas 'BÍBK'NBS ao perivr

do de janeirº a mala de 2020 : Tomaram omhecunanm de lemas astra

lógicas de morasse da Compenhlu' : Tomaram oonheumanm e celine-

raram sobre a tensão do Orçamento 2020 eonlnrme documenta amu:
vado na sede da Companhna e inlnrmaçóes oomplemenlaves requisua

das que serão tempestivamente apresentadas pela Diremna da Com
panhia: 4 Tomaram conhecwnenlo e dehbemrum sobra o Plano de Me
la: da Dnrelnna Esmmána para o exerciam soma] de 2020 conforme

domiulísdo na deeds de Sao com * na Rua
Geraldo Flausino Gomes 61 Brooklin Novo na Guiada de São Paulo!

SP CEP 04575-060 Dlrelo' “(::—President: Mauricio Klug Ometto
blasíleiro casado administrada“ smpmsas RG nº 11 131 670—4 SSP!
SP CPF nº 127 718 mmm com endereço prollssional na Fazenda San—
lª Cruz no Munlclplo de Américo BrasillenselSP CEP 14824-899 DI

reter superintendenta Nelson Marques Farrel" Omna brasúelm
admumstrador de emprasas casado RG n 8 470 617 )( SSPISP CPF
n 052 193 19543 mm endereço comercial na Rua Gerado Flausino

Gomes 61 Brooklin Nºvo na Cidade de São Paqu/SP CEP 04575-060
Os Dhams eleitos tomarão posse mediante : assinamra do mmo da
posse no prazo de até 30 dias a contar da nomeação conhrme 51" do
amgo 149 da Lei nº & 404/76 termo esse qua ficªrá arquivado na sede
da Commuhia a constam o não impedimenla doc diminui pol lei »
peca! ou mndenaçeo A pena que vede ainda que lemporansmeule :)

acesso . camos publicos ou poruimo failmemar de pruvanmçào poha
ou suborno. ooncussào peculato ou contra a economia popular coma
o sistema únanceiro naumal mmm as normas da delesa da cancer

na sede da F e cm;)?-
que serio

Diretoria da Companhia: ! Tomaram cofmeoirnenm e deliberamm sobre

a remuneração ua Diretoda Estatutária para o exercício de 2020 comer
. na sede da f“ e comple—

que serão.

Diretoria da Companhia: 6. Yomaram emhecimsnin das áreuizes oqo-
[ivos e principais sistema de inovação e tecnologia da Compun
7. Tomaram cunheu'meulo do relatorio dos prírudpans processos indie ;

e admíncstraúvos. Encommomo. Nada mais havendo ; tram « Presª-

denla deu por encenada a reunlio quando loi lavrada a presente ala.

Mou: Verºnica Valente Dantas— Pfesidenle. Daniel Pedrei

ra Dores Secrelàm Consulholros: Verônica Valente Dantas Maria

Amalia Denim de Melo Comum Eduardo de Britto Pereira Azevedo Val

uecyv Mame! Gomes, LUIZ 561910 Faber do Castro José Lms Bringel V'r

dal e Feiipe Wªals Duas 061th que & pvesenle é oópu fiel da um lavra

da em livro próprio Sâo Paulo 02 de julhº de 2020 Dnnlcl Podmrl DcrM Secretário JUCESP n 300 609/2069!“ 07/08/2020 Gisela Sume—
ma Ceschm Secreuàna Geral

ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA
CNPJ #03102 2051000175 NIRE 35 215652 788

M. 11. Rounuo no Sócin Rnlma- nm :" dl Agonia 6: 2020

. 1 mu Hon | Loc:! Abs 31/08/2020 as 10h nu sede dn ITW Chem!
Iroduús Ltda malhªdª na deade de Embu das Anes Estadº de SEO
Oamo. na Av Jorge Alfredo Camasmne 670 Parque Industrial Rªmos de
Creches CEP 068164050 (““Mi 2. Como:.çh: Em lunção du
Qrespnça de sóciu reprosenlando & tevalidade do capital social da

foram de nos
mmo: dc payágralo segundo do“artigo 1.072 da Lei n' 10 406/2002

:. Pnunçlc Sódas representando & Iotalidade do capªz] soda! da
Soaedade ITW GAMMA SARL sociedade constituída a existente de
mmo com as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo com sede em 11 13

Boulevam de la Fura Luxemtmgo, Grão Ducado de Luxemburgo 1528
Inscrita no CNPJ sob n' 29 192 8301000140 neste alo mamute
represenlada por seu bastante procumdar Rmi Golman bmsileim.

casado advogado, pounds: da Cédula de ldenhdade (RG) nª 13 962 459
SSPISP & inscrito no CPF sob nª 257 506 02864 resideme e oomnu'hada

na Enade de São Paulo Estado de São Paulo com escªvam na Avenue
Engadelro Fans Uma 1 663 5' andar CEP 01452—001 ( rrw Glml'lll )

e ITW Flum- !. Hygiene Solution: Ltd. somedade unpmsán'a imitada

com sede na Cidade “Taubaté Estado de São Paulo na Avemda Dom
Pedrul 6 201 Galpão A. Disln'xo Indusmal São Emb. CEP 12091-000

Inserir. no CNPJ sab »" 07 vzs 955/0001 14 neste ato represenhdu por
nus diretoras Soul: Regula bTªSllªru viúva quimu ponadom dl
Cédula de Idenndade FIG n'10 680 236 SSP SP e inscrita no CPF sob n'

069 356 31857 e Sergio Humm brasileiro casado udmnnsuador
portador da Cédula de Idenhdade RG n' 13 862 785 SSP/SP. inscrito no
CPF sob n' 119 446 798 98 ambos domocillados na Cudade de Taubaté

Estado ue Sâo Paulo na Av Podml 6 201 Dcsuilo Indusmal SâoGmb.
CEP 12091000 ( rrw Fluid: ') 4 luan Fresnenle René Gaiman
Secretaria Sonia Regan!) & Ordem do Dl: Discutir e votar 80h10 .

redução do capital ml dª Somedada com :: ºbjetivo de restitui o
monunle pava as sócnaa tendo em msn que este é oonscdemdo excessiva

! Deliberações As sacas representªndo : lolalidade do capital soca] e

dos votos presentes delibemm por unanimudade aprovar & redução do
capital social da Somedede no montante de até as 90 000 000 00 (num":
milhoes de reais) madame o cancelamento proporcional das quotas

dandu pof ITW Gamma e ITW Fluds Relevida redução lemmmm
mduzzro capital social mnsíderado excesswo nos lermos do amoo 1 082
II do Código CMI Bmsneim com & mmmo às sóass do valor

pmporumal das sua quem a serem canceladas retevems i redução do
capital da SocuedaGe por mato da mns'eréncte dns quolas dendas pela

na ITW Flundg ama queimada conforme registrado nos
ivros da Souednde As sºmas anda autorizam n aánnislmçãa da
Sociedade e tomar as metidas necessária para dar pmaada & sela

Ata de Reunião de Sºmas no Diário Oieuai do Estado de São Paulo e em
jornal de grande circulação e declaram para os Ena legais que a redução
de capital aqui agravada lomnr oe-á edema apºc o decurso do prum do 90
(noventa) duas a emm da data da pubbcação desu Au da Reunião de
Sºmas nos termos do artigo 1 084 do Código CMI Nada mais havendo a
tratar a reunião lu suspensa pelo lampa necessém & lavratura du
preseme am a qual fou ida confundi achada conlume . por lodos oc
presenles nssmadn sm 3 (três) ma de igual hmm & teo: Sâo Paulo

31/05/2020 Runa Gilmlll Prescçente dn Mesa Sonll Rogluo
Soclemdu da Mesa ITW GAMMA SARL pp René Gelman ITW Fluldl

& Hyun». Solution: Luiz |) Soma Rocam) e Sergio Manausrenova contra as relaçoes de consumo a 'e pública ou a

Os Diretora: elenca renunmm aos hunorádas qun lariam jus durante

º mandamWªng; (4) A PfºPºª'ª Dª'ª fºnºVªÇªº
do limite de alçada em ale R$ 2 500 000 00 para : Dlmtnda compar e
vender bens imóveis e móveis, por operação A Drama poderá alarm
bens imóveis. ou sem. terrenos urbanos ou em prwzssos elau proje-

los de do limite

VII. lentuuz Ful aprovada & lavralurn da um desta Assembleia Geral

em forma de sumánc nos tamos do amac130.5lºda Lai n' 6.404/76
VIII Encerramento Nada mal: havendº loram suspensos ou trabalhos

para a lavratura desta ave Reuben“ os mbalhos & ala lui Bda apro-

vada e assinada na todos os presenlas Meu Presidente Maunao
Krug Omettº e Secretário Gulherme Fontes Ribewo Aciºnistas pl

João Ornella Panlclpaçoes S A João Guilherme Sabino ameno pl Luiz

Ometto Panicipaçboa S A Lulz Amonlo Cera Ometto pl Nelson Omemz
Pamdpacbes Ltda Nelson Omaha Vivginio Pazelll Ometto Mariângela

ameno Roam Homero Correa de Armde Fãhu Noemy Ometto Coube
Guedes Pereira Consuma Omallo Comu: de Arruda Odandn Conªs
da Silva Ometto Eduardo Corrêa da Silva Ometto Otáviº Correa da
Silva Ometto Odlla Omelto Nelson Omeno Esta & céu; da ata lavrada

no Nm próprio IracemápohslSP 2906 2020 Jump n' 322 559/2045
em 855380 de 21 Klª/ZOZD Glsªla Sl mn Ceschirl Secretária Gerd

Marfrig Global Foods S A
Companhia Aberta

CNPJ/MF nª 03 853 8981000!“ NIRE 35 300 341%1
Ah dl Ruunlla ao ConnIho de Admlnlnrlçla

n-Ilzndl um 22 de junho do 2020
Dm HonoLoal Emzzdejunhcdezow 35101 "mame!
de Madri; Global Foods SA ("Covupnnhh') lombada nn Avumda
Queiróz Filho nº 1 560 Bloco 5 Torre Sama a' andar Sªll 301 vu;
Hamburguesa CEP 05314—000 na Cidade ás SCO Paulo Budo de
Sao Paulo Convocaçlo . Pnunç- Convocação reguiurmenle en
vma | todos os Conselheiros da Companhia nos lermos do Estatuto

Socral da Companhia Presentes os Srs Marcos Antonio Maina eos
Samos Prescdame 60 Conselho de Administração. Alain Emil»: Henry
Martins:. Antonio dos Santos Manel Neto Herculano Anibal Amas
Marcia Aparsuda Pascoal Marçal dos Sumos Roberto Feldmi Rubem)
Sirva Waadx e Rodrigo Marçal HIM) Men Pruldeuh Sr Marcos
Amame Molmu dos Samos- Scenario Sr Heraldo Gem ºfdlm do
Dia 1) Deliberar sabia & eomposnào dos Comitês de Assessoramento
no Consome de Administração Dollbonçóa Após exame e debates so-

bre os itens constantes da ordem do dlª os membros do Conselho de
Administração da Companru por unammudade de votos dos presentes

dauberaram pov Incluir nm momhm no Comite de Suslenlatuhdaúe

o Sr Ihvqu dn c-mlm Furtado brasnleiro. solteiro engenham qul

mm portador da cédula de xdenwede HG nº 15 192431 SSP/SP Inu-

crilo no CPF/MF sob n“ 054 087 56866 domiahado na Run Conego
Eugenio Lente 616 apuramento 21 São PaquISP CEP 05412-040 e
consolida compuiçlo . cima: dos demais comitês de assesso-

ramento ao Conselho de Admmistrução que passará a ser a seguinte

[) Comm d. Snlunhbllldndc Srs Roberto Siva Waadx (Coordenador;
Maresia de Camargo Furtado Paulo Planet Junlov Daniela Mariuzzo .
Alain Emole Henn” Mamneã b) Comin dc Rcmun-nçlo. Govemlnçl
Corporlllvl . Rocuna: Humano: Srs Anmnm dos Samos Mame! Nem
(Coordenado!) Heraldo Gems : Rubem Faldini :) Comm .

' do Gullo dc Rlscoc Srs Herculano Aníbal Alves (Coordenador)
Marea Aparecsda Pascoal Marçal dos Samos e Tang Dam e d) Oomlu
Ih Auditoria Ennuuno Sta Amam Maciel Nelo (coordenador) José
Mauro Depes Loma e Lúuo Abrahão Montero Bastos 0 pm de mm
dam dos membros dos Cunhãs suma descºntados fvndara iunmmenln
aos mandatos dos atuais membros do Conselho de Adminstração num
60 da reahzação da Assembleia Geral Ordmána ªm 2021 Os membros
dos Comitês permanecem: no “miau de seus cargos em : nvesbdun
dos novos membros eleitos Enummonto Nada mais havendo a ser

tratado lavrou se a presente em que após lida e aprovada loi assmadu
por todos os Gonsatheiros presentes Assinatura: Mou Prnidcm
Marcos Anbmo Molina dos Samos Socnurlo Haruno Geras Hambre:
do Cenulho do Admlninnçlo Marcos Antonio Molina dos Samos
Prescdenxa dn Cmseho de Administração Alain Emihe Henry Mamma!H
Amame dos Samos Mami Nem Herculano Aníbal Alves Mama
Apaveoda Pascoal Marçal dos Saan Roberto Falcºni Rubem snvn
Wuadx o Rodrigo Marçal Filho Cevhfioo que a presente a uma (lei da
uva lavrada em livro próprio São Paulo 22 de Lunho de 2020 Houldo
Gu— Seoremno JUCESP sob n' m 295/20-0 em 12/08/2020

(a) Gcseln Sumiema Cesohm Secretána Geral

Rlo Bravo Investlmemos Holding S A
CNPJ/MF' 25 039 970/0001--94 NIRE 35 300 494 7"

mªlu! dl Cumendo“WI: Gua?EMM":
da Rio Brlvo Invullm-mol

Holermg SA. ('mumu). nª forma prevism no artigo 124 da Lei n'

6.404 de 15 de dezembro de 1976. conforme anotada (W”) Pªra se reunirem em primeira convocação em Assem
meia Geral Exuacxdinárla. que será realizada via cmlerenola eletrônica

através de Imk & ser dnspombqhzado pmmanm pela Companhia contar

me pevmmdopelaLelnº 14 mºda !Odejunho de 2020 asermelizndano
dia 17 de setembro de 2020 às 10 00 horas para deliberar sobre : sagu"
is ordem do dia (i) Desmuoção do Sr Mano Fleck como membro do Con—

selho de Administração da Campanha (l) Eteuçáo do Sr Gustavo Hanrv

que de Barroso Franco no cargo de membro do Conselho de Administração

da Campanha (ni) Conversão de 32 736 (mnts e duas md setecentas e
trinta 3 sets) Ações Preferences Classe A e 1 007 722 (um milhão sens

camas e sete mil setecentas & mts e duas) Ações Prolarenctais mese B
em 1 640 458 (um milhão. e quamnh mi 0 un—

CODEN Companhia de
Desenvolvnmento de Nova Odessa

CNPJ 48 832.398/0001 59- LE 482 013 889118
Ennio de Contrato

N' 0797/2020 " da
do Nuv- Ddesaa. Contrato N' 00132020 Contratada: L de A Neves Pro-

jetos e Construção EIREU Vllor: R$ 115. 599 99 quénch: 06 mas:.
AulnMuu 28/05/2020 obluto Contratação de amplºs: elpeaanzadl
Visando ! construçªo de anulou de àgua brum com emenda de men
lamenta de : OOOm tubos DEFOFO E 250mm am barras de Sm no mum
cimo de Nova OdessaISP conforme as especificações constantes Anexo
| Termo de Reference Modalidade uuwção Eletronica n' 0001/2020
Modo de Dlipma Aberta Extrato de Tuma Aditivo. Adiumenlo :o Con
trato N' 0019/2019 Processo N' 555412019 Contratante Companhia
de DesenvoMmemo de Nov: Odessa Conlnudl D Dunham Tarpmun
ME. Assinam" 111050020 Do Prazo de Vigencll Fic: ptorvogada &
vngénun do comum nª 00190019 pelo prazo de 12 meses periodo com-

à 11/03/2021 nas (armas das Ingo- 71 .

quanta e oito) Acoes Ominárlas da Canpanhin Gv) Criação de uma nºva
classe de ações prelernnclals da Companhia. nos lermos do Parágralu

Primeiro do Artigo 11 na Lei das Sociedades por Ações(“AWW"). bem como. estabelecer as mgvas direita: e vantagens

atrelados às Ações Prelarenciais Classe C; (v) Caso o item (iv) seia devi

damente aprovada pelos netonislns du Companhia: (l) dehberur & comer
são das 295.192 (duzentas e menu; ecinoo ml cento e noventa e duas)

ações da P em 295.192 e
noventa e cinco mil cento e noventa e duas) Ações Prelerenclais Classe

C e (b) dehberur & convenio de 246 000 (duzenus a quarenta a seus mil)

ações ordmánas detidas pelos acionistas pessoa (isca de Companhia em
246 000 (duzentas e quarenta e secs mil) Awes Prererenmais Classe C
(vi) Altemçáo e ajustar os arhgos perlmemes do Estatuto Soma] da Com-
panhia de modoa renetir as deliberações aprwaoas.Glmimçõu Gomu:
Emmy: pºderão participar da
era convocada os acionisms titulares de ações

mlou

emitidas pela Companhia pov si seus representantes legais ou procurado-

res desde que a cópia dos respectivos docunonlus de identidªde e de
mpravação de poderes sejam mmmhados & Companhia ecs cuida

dos do Departamento Jurídm ala data que anteceder & realização da
ussembleta desde que relendas ações estopim esoritumdas no Imo de
regis!!!) de ações da Compunhna observando se igualmente os lefmºsdo
Paràgrab ? do artigo eº do Estatuto Social da Companhia Para obtenção

do link da omleréncia eletronica. os acionistas participanles deverao ence-

|| .. um Nªm ""

até as 2 (duas) homs que antecederam a assembleia Registra se que os
documentos a serem dlsoubdos no àmbno du Assembleia Geral Extraordr

nánu a no da sede da !“

RIO ano Huldlng S.A.

Industrias Roml S A
Companhia Aberta

CNPJ 56 720 428/0001-63 NIRE 35 300 (BG 751
An dl anlio do Cunulho de Admlnhhaçlo |I 13/2020

1.em hor- . local: 28 de abril de 2020. às 11h00 no Distrito Industrial

Romi SUA (

(“ na Rodovia Luns de
Queiroz (SP 304). km 141 5. em Sama Bérbaru d'.ºesle 551560 de São
Paulo 2. ançu: A lolalidade dos membros 110 Conselho de Admi
nislração e da Diretºria Reunião realizada via mdeown'erêncla nos ter

mas do Amoo 24 do Estatuto Soda! :: [hn Amém Emiko Romi Nelo
Presidente 9 Demo! Ankmelh Secreráno I Dolb-mçio Examinada &

materna consumia na Ordem do Dna os membros do Conselho de Admi
&por

junlo ao BNDES da
unha:

de Exímiª nojen-

vanoa o & expona
çâo. nos termos da Decisão n CCOp 30/2020- BNDES com as seguin

tes condiçoes: (i) valor aquívalenle em reais a US$ 10. 000.000.00 (dez

milhões de dolares) (l) prazo de 48 meses (n) cusm financeiro em TLP
T5 ou LIBOR acrescido de | 61% a & 9 (iv) garantia através de hupole

ca em Sºgrat; dos imóveis objeto das matrículas nª 34 310 e nº 69 544 do
Oficial de Registro de Imóvets de Santa Bárbara d'Oeste SP de pmpne—
dade da Compam-a autorizando & DIfBlOm & pausar os alas necessú
nos a execução da presente deliberação 5Emma Esta ala fcc

Ilda aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Mimi
nlslraçâa & pelo secretªm Sama Bárbara 6 Oeste 26 de abril de 2020
Dlnlol Amonllll Secretám JUCESP n 323 941/20-5 em 24/09/2020
Gisela SImIemn Ceschln Secretária Geral

qumla-lelra 3 de setembro de 2020 às 00 09 22

,

gnug1
72 da Lol Federal nº 13 303/16 a da deusula 4 do contrato or: admdo.
Modªlldnde: Liuvaçao Pvesenual nª 000412019- Modo de Dwtputz Abe:
ln Extrnto de Tamo Adiuvo Adiumznlo ao Contrato N' 0014/2019
From:» N' 523812019 Conluhnu Campanha de Daunvommm-
lo de Nova Odessa Conlutadl Cedro Engenharia Ltda Assinatur-

13lDBI2020 Do Preço Ficª supnmido ao Contrato n'ª 001412019 0 valor

de R$ 84 138 84 correspondente : apmxumadamenu 2 51% do valºr ml-

e o vale» de R$168 053 57 qua correspon-
denla . aproximadamnntc & 22% Donlnrma Planilha Orçamentaria anex-
no mesento Termo Adwn com fundamento no migo 72 & amoo 81 mano
II 5-1 dª Lei Federd n' 13 30.3an e da dàutula 20 do wnvaxo orn

odiado suma: Com ns nuanças om realizadas :: vaiar global de cao-

nto pensa & sur da RS 3 303 914 ao Modalidade Líauçào Presencial
nº 0003/2018 Modo de Disputa Aberto Elmano de Tuma Aditivo Miu-
mnlo no Contrato N' 00270019 Prmuo N' 575201319 Contributo
:- da E de Nova Odesn Contra“: Es"; SPI

S A no Prazo de Viqencll ice prof

logada | Vigência do contrato n' 0027/2019 pelo waza de 12 meses pod
ada ccmpveendido antro 11/09/2020 & 10D9f2021 nas (arma- dos amoo:
71 o 72 da Lei Federal nº 13 303/16 e da cláusula A do commo ora adr-

lado Do Reajuste Visando mamar o equilibrio awnómioo financeiro do
Contran: nº 0021/2018 nas turmas da cláusula 7 do commo firmado dna
reajustado : pamr de Lia 11/09/2020 para mam! u vaiar por ronda“ de
mídum lóh'dos devidamente disposto no luna nua min a ser o vnlov

global para uns de direita de “1.110.240,00. correspondendo ao valor por
tonelada de R$61 53 corrupondenu ao raquete pelo IPCA- Indice Na-

aonal de Paços no Consumidor Amplo pelo percentunl de 2 30% do vnlov

lnlenurmentz contratado Moduldade Pregaa Pmsenoual n' 00100019
Nova Odessa 02/09/2020 Ricardo Ongm Diretor Piesldante.

A população de Nova Odessa pagou por este anúnuo R$ 1 775 DO

AMD Anestesia e Controle da Dor
Serviços Médicos Ltda é““Sociedade”)

CNPJ nº25 369 773l000170 NIR n 352300331“
Edihl doConmebo— Assembleia Girl! O'dlnhh

( AGO ). Fo'mlh Emulmmmºhw
Hmm convocados os Srs SÓCIOS da Soaedade pªlª participarem daAGO
. sel leªlllªdª no da 19/100020 as 19 oon em primeira convocação e h
19 , ,

aum
mota! Vil a plataforma eletrônica Zoom (www gªga ug“ Plamlovma ) no.
termo: do. ªmº“ 1 OBO—A, 1072 e 1074 do Cedar) C'MI dl IN DRE! n'

81/2020 e atos aocmànos ch Sociedade Aordem do dla pura dehberaçbea
é a seguinte (i) aprovação das demonstmçóeshnanoelras da Souedade no
exercício findo em 31/12/2019 A sousdade asponlhhzarà & pamr de

A «.
x ,

na área resulta nos 5600: no meMW;;ml noa termos do amgo 10659 parágrafo pnmelro do amqo 1 078 do
Código Civnl IN DREI nª81r2020 e conforme atos souetános da Souedade
Para amºoepemupuçàodoslóaosunAGOosprocedlmenlos completos

da AGO em lormalu dmal memo ásposms na area restin- ao mao no
sita.WW/com 10 (602) dias de antecedenci-
à realização da AGO Em resumo dos pvocedtmentol a] & uesença seri

Mende Via Inglesao do sóao na Plataiorma com ldehhúoação Visual !

documental! pela mesa sendo &AGO gravada b) a votação seri realizada

naAGO uu'

e declªração de voto verbal do [0610 naAGO para registro pela mesa não
cendo Wllladº boletim de voto SP OUOQIZOZO 02092020 03092020.
Joio Some: dn Almeida Junior Duetor Prnldenu

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante & auientlmdade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www imprensaofimal com br

Certifico o registro sob o nº 551.606/20-4 em 29/12/2020 da empresa AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVICOS MEDICOS LTDA., NIRE nº 35230033198, protocolado sob o nº

2019958200. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 145313592. A JUCESP garante a autenticidade

do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
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COV1d 19 afetou negatlvamente 37,5%
das empresas em Julho, (112 IBGE

A crise do novo coronavhus provocou impncm negativo na.:

ulividadmc d: 37 5% da. uta milhoes dc empresas nao Gnmcrims
em Íuucimumenm no plis lu segunda quinunu dejulho III com
pnnçio cmn : pdmcu- quinzenª Au mam» tempo pu- 36 3% o
impaclu foi pequeno ou iucx islcuu: M I: que liverun cfcilo posíli

vo foram 26 1%
Com os resultados na nuiona das atividade: : percepção quan-

lo ; imp.:cxos pequenas ou ínexislenlzs somadª com : de efeito:

potiu'vm e maior que : registrada em cfcims negllivm
Foi o que apuuluu : quaru mdada da Pcsquisn Pulso Emprcsu:

impacm da Cnvidl 9 nas empreus. divulgldz n. quina feira (2).

pelo Instituto Bms'ikim &: Gcografmc Enulisúcª (IBGE). no Rio de
Janeiro

As emplesls do selar de Serviços foram as que nuls sentiam
impactos ncgalivos (419%). em panicularo segmento de Serviços
Pmlksinnlís. Adminiumivos : Complementares (53 8%) No uem
Comércio. 36.5% das empresas indicaram efeitºs pcqucnos ou
iuexialenlex : na Comlmçuo $$ 4% Na induslrin 35 B'Miveram
impacto pequeno ou inexismnlz, enqlunm cm 33 6% houve efeim
positiva e plrl 30 6% negnãvn

Apesar da cominmdxdc dm :fel'lns negativos e; percenlulis
foram caindo no longo do (cmpc Spguudu o Loordcnador dc Pcs
quisas Conjumumis cm Emprega“ do IBGE Flavio Magheli nn se-

gunda quinzena de junho : Incidência de eleilos ncguivos en per
cebida por 62 4% dns empresa:
N na primeira quinzena de julho os reflexos atingiram 44 8%

caindo para 17 5% nas IS dias scgninlcs Para ele ism já era as

mao porquc na mcdldª cm que zumtma n pmcasso rk ikxubilizaçw
: :.ompmhnu passam . ler mnih tencills

Segundo : pesquisa. : percepção de implclo ncgulivn & mninr
euu: ªs empresas de grand: pone. acima de 500 fuucmnárius
(37 3%] pacenlual próximom universo de pequeno pone com até

49 funcinnarios€37 6%) No manto nn :malisc das que mais pace—
heram impactos pequenos ou inexistentes boa pane é também de
empresa“ de gundo pone (41.5%)

Kividndes

Para Maghcli. o setor dc Servicox conlinm sendo o mais
impactado uzgativamem: Os :feilos da pandemia foram sentidos

em 42 9% da] 3 milhao de empresas de «erviços em punicnúu os

pmmsionus admmlslralivos ecnmplemenmu (53 8%) Os pra
Mus às famílias alnançnram 43%

Os destaque; foram par: o comércio de veicular peç“ : mom—
ciclcus (38,3%) e o varejma (37 Bºl.) Ainda nos Serviços on lndi

cet dos impacios pequenos ou inexistente; ficam" em 13,6% e d:
21 Sºl. nos efzilm positivos

Nqnllvnepoddvn
No setor mdusunl entre» 334 mil mlpresu (30 6%) rclaunm

impacm ncgllivo mas par; 35 8%, o efeito fui pequeno ou
inexistente enquanto 33 6% disseram que o impacto nessa quin

nen: foi pºsitivo O coordenador do csmdn obscrvou uma mclhm
ra de permpçao : maior incidencin de efeilm positivos : peqne
nos nu mexislenlm nos ugmenlm de Serviços presudos às l'ªmí

lins, outros serviços : adcs do comércio
A Couumçm rzgislrou zvnnçn de 26 7% u.- primcira quinnn-

de junho indomm 55 4% nos últimos 15 dias dcjulho quanto aos
efeilos pequenos ou inexihlznles No comércio m impaclos aio
pequenas ou inexisumlcs par- 36 5% dns impresa: :: positivos

pan 27 4%
Simula por regina
Euu: as grandes regioes hracilcira: a Norte leve o mainr

perunlnal (41 W.) de empresas que perceberam impactos posili

vos. cuquanlo : Sul (36 7% ) e : Sudzsl: (13 3%) permaneceram
com . evnluçio de menor incidencn dz efcilos neglúvos

Asum nas quiuunu anteriores liulum (ido acima de 40% A
rcgião Nordeste no eulznto foi onde n empresas se sentiram

mais atingidas pela crise do novo cnronavírua (49 6%) seguidzula

Cenno—Oeslz (44 75)
deu
A impressãº de rcducin nu venda: foi nanda cm 34 4% dl!

empresas em atividade oque signifxu uma melhora em relação A
quinzena anteriºr (46 R%) As— companhias dz pequeno pone fo-

ruma que mas senurum (34 4%) segundas das inmrmeúimns (33%)
: dn de grande pone (26 4%)

O impacto foi pequeno ou inexistente pm 37 I'A das empresa
e dr, 46 6% das companhias menus atingida: que form .; dc gm.
de pan: Pan 28 4% das empresa houve numenln d: vendas na
szgunda quinlcna de julho

Entre os setores, : puccpçln dc "dudu nu vendns do co
mérúu "mm em 29 5% de 38 6% na cmprcsasdc serviçºs ”7%
n; iudúuria : 43 6". na construção A pcsquiu aponlou ainda que
& manor incidência de cfcitm pequenas ou inuiueum foi nas
szgmzmm de indústriª (35 6%) comércio (37 W») e serviços

(38.4 A)
Fnb
Ax empresa em w: maioria (55%) mvclaram que não houve

impacto da com! 19 sobre a fabricação de produtos ou sobre :

::pncidndc de ucud memo nos clienles Na: cmprcsn d: grind:

porte o percentual aungc 6l 3% e 57 4% entre as de pone inmmcdi
írin Apa“ dum 33 lªh das compunhins lindl rcI-luum dil'lcul

duda : H 6% ncusnrlm Ímilldldcs

Pnpmenms
A pcsquixu indicou também que a percepção de dificuldndes nz

capacidad: de realizar pagamento: de mun: recuou Passou d.:

47 3%m pnmcira quinzena dejulho pan 35 9% nos IS dla seguiu

les Aindl assim dn 49 7% :; empresa qui: apnnuum não [a
mudo ;llcraçiu significativa algu mais allu 1inda(69 9%) cum: »
empresas de grande pon: : euu: as de pone imcrmcdiãrin (60 9%)

Os dcslaqucs cnu'c ae auvidzdcs são as empresa da constru-

ção (67 5%) e da induxlria (SS 5%) qu: lnmbém não perceberam
nllcuçlo significaliva PI:: e coordenador do levanumenlo : si

ualinçio de melhor: das rueius permile : realização dos png:
menms de min:.

Empngos
Em cada dez empresas maic de nim não um mmm mudança nn

quadro de funcionarios no fmz! d: segunda quinzeru de julho em
relmçm los IS di-s anteriores o que repmscuu qunc 'I 5 milhões
d::mpresas ou 84 6% dclu Eulrc ucumpmhias 7 “)”/Gon 242 mil

rcduziram o número de funcionárias

Cerca de 93“!- dzs empresa:; continuam realizando campanha:
de infomução : prevençm : de adoção de medidas extras de higie

nc coma sendo : principll inicinxiv: cnue ns lções pu: cnfrenlar |

pandemia
() trabalho remoto dos nabzlhadnms foi udolado por 34 9% das

cmnpanhizs I lnlcclpagãn d: Íénzs dos funcionªrio» fm a escolha

de 203% dns empresas o Mimnln dc ngamemo de ânimos alin-

giu 30 5% dela“ o melado dc enueg. dc pmdmm nu serviços inclu

indo: mudança para serviços unlinc fui alterado por "9 lºl. e link:

de crédito emergencial uigniõcou : saida para I I 4% da empresas
Pesqulu
Nasa quam: rod.:da da pesquisa foram :nlrevisladas 2 ISB em

pru»: sendº 45 Iª/o dan rcsposm oblida em empresªs pequena
37% Ius intermediárias : IS'I. uns grandes

A pesquin ru panem Eslalíslícns Fxpenmcmaís do IBGE e
segundo Flávio M1gheli ela é um trabalho adicional que visa nju

dar noneulendimenm dos impacms dos efeitos da pandemia
pera m é de numa: expenmenul o que slgnlflcl que o

unhalho linda eslá em fase de msm e sob Avalia,ãu Portanto as

seus raulladm devem ser milizadm com caulcla“ l'malizou (Ageu
cla Brad"

Certifico o registro sob o nº 551.606/20-4 em 29/12/2020 da empresa AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVICOS MEDICOS LTDA., NIRE nº 35230033198, protocolado sob o nº

2019958200. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 145313592. A JUCESP garante a autenticidade

do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
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OUTORGANTE AMD ANESTESIA Ezõºlwl'ROLE' ”A: 'DOR SERVÍÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa

jurídica de direito privado, com sede na Rua Martiniano de Carvalho, nº 864, Conj 807/808, Bela Vista,

Sao Paulo/SP CEP 01321 000 inscrita no CNPJ sob 11 25 369 773/0001 70 e inscrlta perante o

Conselho Regional de Medicina do Estado de Sao Paulo (CREMESP) sob nº 970804, com seus atos

registrados na JUCESP sob o NIRE nº 3523003319 8, neste ato, representada por seu Diretor

Presidente, JOÃO SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhao parcial

de bens medico nascido em 25/08/1963 CRM n 60856 portador do RG n 8 026 012 3 SSP SP e

inscrito no C F F /M F sob nº 127 778 578 30, residente nesta Capital, na Rua Artur de Azevedo,166,

apto 41 C Cerqueira Cesar CEP 05404 000

OUTORGADOS FÁBIO SOARES WUO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº

293 728 e no CPF/MF sob o n 222 489 458 92 CARLOS EDUARDO DE SOUSA CHINAITE brasileiro

solteiro advogado inscrxto na OAB/SP sob o nº 299 828 e no CPF/MF sob o nº 364 041498 50

DIOGO NASCIMENTO MACEDO SILVA, brasxleiro, solteiro, academico de direito, inscrito na OAB/SP
sob o n 194 262 E e no CPF/MF sob o n 229 272 418 99 HEBERT ARAÚJO DE OLIVEIRA

brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 395 437 e no CPF/MF sob o nº 429 41 1 968

38, KAREN ALINE JARDIM DOS SANTOS, brasileira, solteira, academica em direito, inscrita na

OAB/SP sob o n 224 149 E e no CPF/MF sob o n 230 191 278 74 e VICTOR CUSTÓDIO DIAS

brasileiro, casado, academico em direito, com cedula de identidade nº 46 639 989 92 SSP/SP e inscrito

no CPF/MF 332 833 768 75 todos membros de SOARES
|
CHINAITE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

inscrito na OAB/SP sob o nº 13 791 inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15 352 424/0001 92 com sede na

Rua ApinaJes n 1 100 Conj 207 Perdizes Sao Paulo/SP CEP 05 017 000

PODERES Todos os poderes necessarios e inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, para

representar e transigir em nome da AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MEDICOS
LTDA perante a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo JUCESP, Secretaria da Fazenda do Estado

de Sao Paulo, Receita Federal do Brasil RFB, Prefeitura do Município de Sao Paulo e ao Conselho

Regional de Medicina do Estado de Sao Paulo CREMESP, estando autorizada a prática de todos e

quaisquer atos administrativos inerentes a estes fms, incluindo, mas nao limitando, assinar capas,

requerimentos e documentos, dando tudo por bom e valioso

Sao Pa lo/SP 29 de abril de 2019
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O CIVIL DO JARDIM AMERICA
que Schaumann, 518 São Paulo SP

CEP 05413 mo- Tel: (11) 3081-mas
EDSON SILVA BEZhRRA

ESCREVENTE Aummuco
bl) C'lpilal Rua Apindjcs 1 100 Cj 207 Perdizes S () Paulo—SP

|
Cl .) 17 000 Id 11 23 )20

SIC Av Alhcdo Ignácio Nogueira Penido 535 Cj 303 Aqua npos SP
|
(.LP 12246-000 Te 21 2801w srcadvogados com br

Certifico o registro sob o nº 551.606/20-4 em 29/12/2020 da empresa AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVICOS MEDICOS LTDA., NIRE nº 35230033198, protocolado sob o nº

2019958200. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 145313592. A JUCESP garante a autenticidade
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ARQUIVAMENTO DE ATA

N DO PROTOCOLO NIRE NOME EMPRESARIAL

028621864 0 3523003319 8 AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA

DATA DA ATA TIPO DA ATA

19/10/2020 Ata de Assembleia Geral Ordinaria

RESUMO DA ATA

Ata de Assembleia Geral Ordinaria da AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVICOS MEDICOS LTDA para aprovação das
demonstrações financeiras da Sociedade do exercício findo em 31/12/2019
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ATO

Arquivamento de Ata

NOME EMPRESARIAL

AMD ANESTESIA E CONTROLE DA DOR SERVICOS MEDICOS LTDA
PORTE
Normal

LOGRADOURO
Rua Martiniano de Carvalho

NUMERO
864

COMPLEMENTO CEP

01321 000 E
MUNICÍPIO

Sao Paulo
UF

SP
TELEFONE

CJ 807/808

EMAIL

"Dc
d
Nº

NÚMERO EXIGENCIA ($) CNPJ SEDE
25 369 773/0001 70

NIRE SEDE
3523003319 8 WWW WWWMN UZ!

PARA USO EXCL

(Administrador)

DATA 11/11/2020

VALORES RECOLHIDOS

DARE R$ 151 86

DARF R$ 00

SEQO C

1/1
DQOT

DECLARO .E AS PENAS DA LEI. QUE AS INFORMAÇOES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE

CARIMBO PROTOCOLO

SEDE
Nº 02

___—,...,“..—JUCESP

& 02 DEZ
zeze

«&

*

PROTOCOLO
*

&

CARIMBO ANÁLISE

1
:

SIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLLÉN/VERSO)
CARIMBO DKSTRIBUIÇÃO

K3Ú

PN
ílY'ªTANEXOS:Exc1.usnvo SETOR DE ANÁLISE

( ) DBE ( ) Documentos Pessoais

( ) Procuração ( ) Laudo de Avaliação

( ) Alvará Judicial ( ) Jornal

( ) Forma) de Partilha ( ) Protocolo / Justificação

( ) Balanço Patrimonial ( ) Certidão

( ) Outros

OBSERVAÇÓES

êuauerAs de' RE IS Rºmmel?“
“em

psseiªª
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FORMULÁRIO PADRONIZADO DE EXIGENCIAS

Cumprir a(s) exigência(s) selecionada(s) no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da retirada do processo, devendo o presenteMMM
gxiggngig instruir o ºrºcegsº nªrrggngrggg. ºmg vgz ggg gºngligºi pªgº ingggrgntg gº documgngº trªzigº ; [ggistrm A apresentação do processo,
após o prazo de 30 (trinta) dias será considerado um novo processo sujeito ao pagamento do respectivo preço público novamente (artigo 57, 53º do
Decreto 1800/96)

-—-—- - _—
Nº Detalheleundamentação

Apresentação de documentos

1
Juntar Cópias Autenticadas dos documentos de Identidade do titular/sócio/administrador/diretor/procurador se estrangeiro apresentar Registro

Nacional de Estrangeiro (RNE) ou certidão expedida pela Polícia Federal art 34 V do Decreto 1 800196 e IN DREI nº 34/17

2
Juntar Declaração de enquadramento desenquadramento ou reenquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou incluir cláusula

específica no ato Art 32 II b do Decreto 1 800/96 e LC 123/06

3
Comprovar representação do sócio de pessoa jurídica, por meio de cópia de ato registrado em outra Junta Comercial ou cartorio Art 45 do Código
Civil c/c art 37 da Lei & 934/94 e item 1 1 da lN/DREI nº 38/2017

Juntar Alvará Judicial ou Formal de Partilha judicial ou extrajudicial ou o termo de inventariança Arts 610 e 619 do CPC item 3 2 7 da IN/DREI nº

38/2017

5 Juntar comprovante da mudança do nome de tituIar/sócio/administrador An 16 do CC

6
Juntar os avisos de convocação nos termos do contrato ou da lei facultada a indicação no ato da data do nome e da página dos jornais onde foram
publicadas as convocações Art 1 152 do Código Civil

Anexar prova da existência legal da pessoa jurídica estrangeira e comprovação de que o signatário do ato tem poderes para representar a

.,
sócia/titular ambos devidamente legalizados (na língua original traduzidos por tradutor juramentada e consularizados ou apostilados e com registro

em cartório an 129 6º Lei 6 015/73) Art 1 134 do CC art 18 do Decreto 13 609/43 Decreto 8 660/16 Dispensa se a oonsularização estrangeirosA que resudam no país no Mercosuí [[
,

8
Juntar as demonstrações Enanceiras e as publicações caso sejam obrigatóri salvo declaração expressa que a empresa/sociedade não se /
enquadra como empresa de grande porte Art 3º da Lei 11 638 de 2007 ',

Assinatura

9 As folhas não assinadas devem ser rubricadas pelos signatários— Art 4º da IN/DREI nº 40/2017.

10
Em casos de Constituição NormaI/Constituíção por Transformação o Advogado deverá vistar o ato indicando seu nome e nº da%%P 651)“

enquadrada como ME/EPP 52“ do art 1º da Lei 8 906/94 (Estatuto da Advocacia) !
!

11 Falta assinatura de titular/sócioladministrador lN/DREI nº 38/2017 ÇÃ! (“| A
12 Assinar a capa do Cadastro VRE (art 1 151 do CC e art 40 do Decreto 1800/96)

ª

13 Reconhecer firma do tituIar/sócio/administrador/procurador (anigo 1 153 do Código Civil e IN DRE! n 38) D EZ 2020
14 Apresentar documento de identidade do procurador ou reconhecer firma da assinatura (Art 1 153 do CC) no caso de procuração panicular

15 Falta assinatura do cônjuge para integralização do capital com bens imóveis (outorga uxón'a) Art 220 e 1 647 do CC
”2:941200334125

16 Identmcar os Signatários An 1 153 do Código Civil Anexos da IN/DREI nº 138/2017 3 13 370 210 8

nw.

Integrantes (sócio/titu ar) %

O menor relativamente capaz (dos 16 aos 18 anos) sócio ou titular da sociedadelempresa deve ser assistido por ambos os pais devendo este

17 assinar o instrumento conjuntamente com os seus responsáveis (arts 1 634 VII e 1 690 do CC |N DREI n º 138/2017 Anexo II item 1 2 6 alínea B
e observação 1 Anexo V item 1 2 5 alínea B" e observação 1)

O menor relativamente incapaz (menor de 16 anos) sócio ou titular da sociedadelempresa deve ser representado por ambos os pais devendo seus
18

responsáveis assinarem o instrumento em seu nome (arts 1 634 VII e 1 690 do CC |N DRE! n " 3812017 Anexo II
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19
O menor emancipado deverá apresentar a cenidão de emancipação no ato a ser arquivado IN DREI nº 138/2017 Anexo II item 1 2 6 alínea B e
observação 1 Anexo V item 1 2 5 alínea b e observação 1

20
O sócio absolutamente incapaz não deve assinar o Instrumento o qual deverá ser assinado por seu(s) representante(s) legais (IN DREI nº 38 Anexo
II Item12 6 alínea d )

21 O sócio relativamente incapaz deve assinar o Instrumento em conjunto com seus assistentes (IN DREI nº 38 Anexo II Item 1 2 6 alínea c )

22
Colher as assinaturas das testemunhas (devidamente qualificadas nome completo. o nº do RG e o órgão expedidor) se optar por indicà las no
Instrumento (Enunciado 33 da Jucesp e An 34 do Dec 1800/96)

23 O empresário individual e o titular da Eireli poderão ter apenas uma única inscrição no país (IN DREI nº38 Anexo I Item 1 3 3)

Administração
+ &

24
Pessoa jurídica não poderá exercer a Administraçao de sociedade ou empresa ArL 1 011 do CC |N DREI nº 158/2017 Anexo II item 1 2 8 Anexo V
item 1 2 12 3

25 Inserir Declaração de Desimpedimento no ato ou apresentar em documento anexo IN/DREI nº 138/2017 Anexo III item 1 1 e 3 1

..

Capital

26 Corrigir o valor do Capital Social o valor das cotas ou a sua distnbuição “em 1 2 10 e ss da INIDREI nº 258/2017

27 Declarar ou corrigir a Forma e/ou 0 Prazo de Integralização do Capital Item 1 2 10 e ss da lN/DREI nº 38/2017

28 O capital social da EIREL! deve ser de no mínimo 100 vezes o saláno mínimo vigente e deve estar totalmente integralizado (Art 980 A do CC)

O Capital Social deve estar totalmente integralizado em virtude da presença de sócio menor de idade no quadro societário 53“ do an 974 do Código
ºº

Civil

0 capital social está abaixo do mínimo exigido para as atividades nos termos da legislação especíhca An 13 da Lei 7 102/83 com redação dada pela
30

Lei 9 017/95 para empresa de vigilância e transporte de valores Art 4ºB da Lei 6 019/74 com redação dada pela

31 O capital social da filial deverá ser inferior ao da matriz Anexo III da IN/DREI nº 38/2017 item 5 1 7

32 Indicar a forma o modo e o prazo de integralização do capital social Art 997 III e IV ele 1 004 do CC

33 É vedado o fracionamento de cotas Art 1 056 do CC

Corrigir o ato

Inserir no ato em cláusula expressa que o titular da EIRELI não participa de nenhuma outra empresa da mesma modalidade item 1 2 do Anexo V
da lN/DREI 38/2017

35 Informações do Instrumento não conferem com atos anteriomente arquivados art 34 I da Lei 8934/94

36 Esclarecer se a cessão/transferência foi realizada por doação (gratuita) ou venda (onerosa) Item 3 2 6 1 da lN/DREI nº 38/2017

37
Declarar o Responsável pelo passivo e ativo porventura supervenientes e pelos livros contábeis obrigatórios |N/DREI nº 238/2017 Anexo III item

9 2 4

38
A empresa enquadrada em ME ou EPP não pode ser sócia e não pode ter sócia pessoa jurídica Art. 3“ 54º e incisos da Lei Complementar
123/2006

39 Inserir cláusula de reativação art 60 5 4“ da Lei 8 934/94

40
Qualincar os bens indicados para a formação do capital (de quaisquer espécies. desde que suscetlveis de avaliação pecuniária), com descrição

completa titularidade e valor atribuido Art 1 055 â1º CC IN DREI 38/2017 Enunciados Jucesp nº 14 e 14 1

41 0 Instrumento deve conter todas as cláusulas obrigatórias conforme previsto na IN DREI nº 138/2017

42 A Filial alterada deverá ser expressamente qualificada com seu endereço Nire e CNPJ

Qualificação de sócio titular administrador, conselheiro representante, inventaname elou Identificação da Empresa incorreto ou õncompleto Art 53“
Decreto 1 800/96 e IN/DREI 38/2017

Diversos '

44
Cónjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens ou sob o regime de separação obrigatória de bens não podem constituir sociedade

entre si (Art 977 do CC e |N DREI nº 38/2017 Anexo II Item 1 2 7)

45 Depende de outro Processo (especificar)
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46 Documento(s)apresentado(s) encontra(m) se com rasuras emendas entrelinhas ilegível ou fora de ordem sequencial ou incompletas Especificar

(Arts 35 e 57 do Dec 1 800/1996

47 Ato sujeito à aprovação prévia IN/DREI 14/2013

48 Recolher os emolumentos devidos e/ou a diferença dos emolumentos Item 1 1 INIDREI 38/2017 Art 37 IV Lei 8 934/94

49 Apresentar o comprovante de pagamento da DARF (documento de arrecadaçao federal)

50 Observar Impedimento ou anotação da Ficha Cadastral

51 Em virtude de reiteradas exigências acerca do mesmo tema, o documento foi indeferido nos termos do an 198 inciso III do Dec 58 879/13

MicroempreendedorIndividual MEI

52 Comprovarbaixa do SIMEI Art 4 LeiCompIementar123/2006

Apresentar documentação necessária para o cadastramento (cenincado ca Condição de Microempreendedor Individual CCMEI cadesp (se a
53 atividade exigir) comprovante de residência do Microempreendedor Individual ou ainda declaração escrita que conste o endereço residencial cópia

do RG ou outro documento de identificação pessoal que conste a data de nascimento cópia do cartão do CNPJ

Nome Empresarial

54 Erro na composição do nome Empresarial (especiflcar) Arl 1 158 do Código Civil e An 5“ IN/DREI 15

55 Colidencía de nome empresarial (IN DRE! n 15 art 6º e Decreto n 1800/96 ar! 62 52“)

56 Excluir a expressão "ME" ou EPP após a denominação social nos termos da Lei Complementar n 155/2016

Objeto Social

-57 Descrever 0 Objeto Social em gênero e espécie de atividades de forma clara e precisa Art 53 III "D Decreto 1 800/96

58 Atividade indicada nao é empresaria conforme legislação vigente An 966 e 982 Código Civil

Apresentar cópia autenticada da carteira da CREFITO para atividades relacionadas à isioterapia ou terapia ocupacional (art 30 da Resolução Cofâto
59 nº 37/1984)

Procuraçao

60 Anexar Procuração (com fln'na reconhecida) em processo apartado ou em anexo Art 653 Código Civil

61 A procuração deve conter poderes especíncos para o ato An 653 e 654 do Código Civil

Apresentar procuraçao lavrada por Instrumento Publico em razao da presença de sócio analfabeto no quadro societário (|N DREI nº 38 Anexo II

Item 1 2 16 1)

Sóciaffitular Pessoa Jurídica com sede no exterior ou Sócia Pessoa Física residente no exterior apresentar procuração outorgada à pessoa
residente no Brasil com poderes específicos para o ato pretendido e poderes para receber citação judicial A procuração outorgada no exterior deve

63 estar consularizada ou apostilada (com exceção de procurações francesas e argentinas) traduzida por tradutorjuramentado e registrada em Cartório

de Títulos e Documentos (Art 129 6º da Lei 6 015/73 Art 119 da Lei 6 404/76 Art 1 138 do CC Art 6º da IN DREI nº 34 e Enunciado nº 6 da
Jucesp)

Cadastro VRE
64 Dados informados no cadastro VRE divergem dos documentos apresentados Art 44 Decreto 1 800/96 e lN/DREI 38/2017

65 Código do evento incorreto no cadastro VRE

'
Viabilidade

66 Juntar viabilidade e/ou Licenciamento Item 1 1 lN/DREI 38/2017

67 Corrigir viabilidade ou juntar viabilidade válida Item 1 1 IN/DREI 38/2017 (ou Licenciamento)

DBEI Protocolo de Tranmissão RFB

68 Apresentar o Documento Básico de Entrada (DBE)

69 O objeto social informado no Instrumento diverge do informado no DBE

70 O porte da empresa informado no DBE diverge do porte constante do documento de enquadramento apresentado
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71 O documento Básico de Entrada não está em termos para o deferimento

72 O código do evento não corresponde ao teor do ato trazido a arquivamento

73 Para os eventos de alteração do CNPJ o número do CNPJ não corresponde ao constante do ato alterador

" O nome empresarial informado na ECPJ para eventos e oonstituição/inscrição e alteração nãq çorresponde exatamente ao nome que consta do ato
apresentado a arquwamento mcluswe consnderando pontos vírgulas e outros caracteres especuans (simbolos)

75
O nome empresarial no requgrjmento de empresário não corresponde ao nome do empresário (Permite—se a adição de designação e abreviações
vedando se a abrevuação do ultimo nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)

76 A natureza jurídica informada não corresponde com o teor do ato a ser arquivado

77 O capital informado na FCPJ não corresponde ao capital constante do ato constitutivo/alterador

78 A descrição da atividade empresária não esm em conformidade com a descrição do CNAE informado

79 O DBE não está firmado por pessoa física responsável perante a RFB

80 O quadro de sócios/titular disposto no Instrumento diverge do DBE

81 O endereço informado no DBE não está em consonancia com o endereço indicado a ser arquivado

82
O nome dos sócios/titular indicado no Instrumento e/ou no DBE divergem dos dados indicados no Documento de Identidade apresentados (art 57 do
Dec 1 800/96)

83 A participação do(s) sócio(s) no capital social informada no Instrumento diverge do capital do(s) sócio(s) informada no DBE

Reiteraçao

84 Reiteração das exigências anteriores

, Outras Exigencias! Descrever,
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