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Publicações de Terceiros
e Editais de Comarcas
Particulares e Pessoas Físicas
TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S/A - CNPJ nº 18.742.098/0001 - 18

PASSIVO CIRCULANTE
2018
Fornecedores
594.258,81
Obrigações e encargos
47.346,58
Obrigações fiscais
96.829,08
Outras obrigações
385.635,31
Total do Passivo Circulante
1.124.069,78
NÃO CIRCULANTE
Outras Obrigações
68.622,04
Receitas Diferidas
4.240.729,36
Total do Passivo Não Circulante
4.309.351,40
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital social subscrito
5.825.016,00
Reserva de dividendos a distribuir
0,00
Reserva legal
1.184.830,80
Lucros acumulados
14.915.995,68
Total do Patrimônio Liquido
21.925.842,48
TOTAL DO PASSIVO
27.359.263,66
Capital Social Reserva Dividendos
Reserva Legal Lucros Acumulados
5.825.016,00
0,00
1.184.830,80
14.689.513,50
(753.682,97)
(11.361,19)

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM (EM R$):
ATIVO CIRCULANTE
2018
2017
Caixa e equivalentes de caixa
5.588.998,98 1.876.801,88
Clientes
23.693,69
366.348,24
Créditos diversos
177.324,88
150.843,57
Estoques
2.982.178,78 3.049.314,38
Imóveis em construção
9.729.166,35 6.925.563,31
Total do Ativo Circulante
18.501.362,68 12.368.871,38
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
0,00
0,00
Outros ativos não circulante
4.404.361,43 6.522.483,62
Investimentos
3.797.637,51 3.779.553,16
Imobilizado
655.902,04
152.623,37
Total do Ativo Não Circulante
8.857.900,98 10.454.660,15
TOTAL DO ATIVO
27.359.263,66 22.823.531,53
Em 31 de Dezembro de 2017
Resultado do Exercício
Ajustes Exercícios Anteriores
Reserva dividendos a distribuir
Resultados de SCP's
Dividendos Distribuidos
Lucros Distribuidos
Em 31 de Dezembro de 2018

2017
290.736,88
29.497,78
64.817,59
339.565,69
724.617,94
0,00
399.553,29
399.553,29
5.825.016,00
0,00
1.184.830,80
14.689.513,50
21.699.360,30
22.823.531,53
Total
21.699.360,30

2.098.586,34
5.825.016,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$):
2018
2017
RECEITA OPER. BRUTA
8.790.513,99 2.578.951,02
Deduções da receita bruta
(565.386,48) (119.124,95)
RECEITA LIQUIDA
8.225.127,51 2.459.826,07
Custos dos serviços e imóveis
(7.226.136,81) (1.402.398,05)
LUCRO BRUTO
998.990,70 1.057.428,02
DESP./REC. OPER/NÃO OPERAC.
Despesas administrativas
(1.660.556,76) (1.558.975,23)
Despesas comerciais
(45.209,82) (185.614,94)
Despesas tributárias
(327.481,61)
(72.302,69)
Receitas financeiras Liquida
298.978,80
307.162,75
Receitas não operacionais
0,00
0,00
Despesas não operacionais
(18.404,28)
0,00
RESULTADO LIQUIDO
(753.682,97) (452.302,09)
DO EXERCÍCIO
Resultados em SCP's
2.098.586,34 1.921.613,39
Ajuste de exercícios anteriores
(11.361,19)
257.539,86
RES. LUCRO ABRANGENTE
1.333.542,18 1.726.851,16

(1.107.060,00)
0,00
1.184.830,80
14.915.995,68 21.925.842,48
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
1.CONTEXTO OPERACIONAL: TRENA TERRAPLENAGEM
E CONSTRUÇÕES S.A, tem como objeto social a terraplenagem,
transporte, construção civil em geral, incorporações e comércio de
imóveis próprios, locação de equipamentos e imóveis e o comércio e
indústria de materiais de construção em geral.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As
Demonstrações Financeiras do exercício de 2018 foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância
às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam
as mudanças introduzidas por intermédio das Leis 11.638/07 e
11.941/09 e em conformidade com a NBCT 1941 - Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas.
3. DRE RETIFICADA: Retificada devido a alteração em classificação
de contas de receitas/custos, sem alteração do resultado.
BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Elisa Rodrigues de Paula Bouissou — Diretora
Ana Paula Ferretti Martins — Contador — CRC-MG 60.321
20 cm -12 1249446 - 1

CNPJ: 19.791.987/0001-38 - NIRE: 31300041425
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
Estamparia S/A, realizada no dia 05 de Julho de 2019.
Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2019, na sede social da Estamparia S/A, situada na Rua Jonas Barcelos Correia 215, na Cidade Industrial de Contagem, Estado de Minas Gerais, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a Presidência do Sr. Gilberto
Mascarenhas Curi, que na oportunidade trataram do seguinte assunto:
O Presidente do Conselho de Administração, Gilberto Mascarenhas
Curi leu a seguinte missiva: “Prezados Conselheiros: Venho por meio
desta, comunicar a minha renúncia ao cargo de Vice-Presidente do
Conselho de Administração da Estamparia S/A. Gostaria de agradecer
aos Senhores pelo tempo que trabalhamos juntos e por tudo que conseguimos conquistar nestes anos. Certo de que os Senhores entendam
e apoiem a minha decisão. Sou desde já grato. Atenciosamente. Sds.
Belo Horizonte, 05 de junho de 2019. Ass. Sergio Mascarenhas Martins da Costa”. Colocando o assunto em discussão os Conselheiros se
manifestaram individualmente sobre esta decisão e resolveram aceitar
esta renúncia compreendendo racionalmente seus motivos. O Presidente do Conselho propôs então, conforme solicitado pelo renunciante, indicar o Sr. Bernardo Ferreira Martins da Costa para o cargo de
Conselheiro, baseado no artigo 19 parágrafo 2º. do Estatuto Social da
Estamparia S/A “ad referendum”, da Assembleia Geral de AcionisWDV &RORFDGD WDO SURSRVWD HP GLVFXVVmR H YRWDomR YHUL¿FRXVH VXD
DSURYDomR XQkQLPH FXMD TXDOL¿FDomR D VHJXLU VH WUDQVFUHYH BERNARDO FERREIRA MARTINS DA COSTA, brasileiro, solteiro,
Advogado, portador da Carteira de Identidade nº. MG-13.470.905 SSPMG e CPF nº. 107.610.266-22, residente em Belo Horizonte - MG.
Em seguida foi encerrada a reunião pelo tempo necessário a lavratura
desta ata que depois de lida e aprovada será por todos assinada. Contagem, 05 de julho de 2019. a) Gilberto Mascarenhas Curi; a) Breno
Maia Mascarenhas; a) Paulo Mascarenhas Cezarini; a) Humberto
Mascarenhas Franchini; a) Ivon Francisco Mascarenhas Virgolino; a)
Rogério Mascarenhas Cezarini. Confere com o original do Livro de
Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Estamparia S/A
nº. 02, às páginas 140, 140 (verso) e 141. Esta ata foi assinada através
de assinatura digital por Gilberto Mascarenhas Curi - Presidente do
Conselho de Administração da Estamparia S/A. JUCEMG&HUWL¿co que o ato, assinado digitalmente, da empresa ESTAMPARIA S/A,
de nire 3130004142-5 e protocolado sob o número 19/291.948-2 em
08/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7381463, em 10/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 4ª
7850$'(92*$,6$VVLQDRUHJLVWURPHGLDQWHFHUWL¿FDGRGLJLWDO
D6HFUHWiULD*HUDO0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P
10 cm -15 1249924 - 1

STARLINE TECNOLOGIA S/A
CNPJ nº. 03.409.807/0001-70 - NIRE: Nº 3130009826-5
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Ficam convocados os acionistas da Starline Tecnologia
S/A para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se
na sede social da Companhia, localizada na Rua Jurupari, nº 210,
Bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30.350-590, às
15:00 horas do dia 12/08/2019, para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: a. Tomar as contas dos admiQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
e balanço patrimonial referentes ao exercício social da Companhia
¿QGRHPGHGH]HPEURGHTXHVHHQFRQWUDPjGLVSRVLomRGRV
acionistas na sede da Companhia; b. 'HOLEHUDUVREUHDGHVWLQDomRGR
OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRVRFLDOGD&RPSDQKLD¿QGRHPGHGH]HPEURGHHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVc. Eleger os membros
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDXPPDQGDWRXQL¿FDGRGH XP 
ano conforme Art. 17º do Estatuto Social da Companhia; d. Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrao}HV¿QDQFHLUDVHEDODQoRSDWULPRQLDOUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO
GD&RPSDQKLD¿QGRHPGHGH]HPEURGHTXHVHHQFRQWUDP
jGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVQDVHGHGD&RPSDQKLDe. Deliberar sobre
DGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVGRH[HUFtFLRVRFLDOGD&RPSDQKLD¿QGRHPGHGH]HPEUR
de 2017; f. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
YRWDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHEDODQoRSDWULPRQLDOUHIHUHQWHV
DRH[HUFtFLRVRFLDOGD&RPSDQKLD¿QGRHPGHGH]HPEURGH
TXHVHHQFRQWUDPjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVQDVHGHGD&RPSDQKLD
g. 'HOLEHUDUVREUHDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVGRH[HUFtFLRVRFLDOGD&RPSDQKLD¿QGRHP
31 de dezembro de 2018; Em Assembleia Geral Extraordinária: a.
5DWL¿FDUH[SUHVVDPHQWHWRGDVDVGHOLEHUDo}HVFRQVWDQWHVGDVDWDVGH
$VVHPEOHLD *HUDO GH L   UHJLVWUDGD SHOD -8&(0* VRE
RQHPVHVVmRGH LL UHJLVWUDGD
SHOD -8&(0* VRE R Q  HP VHVVmR GH  H LLL 
UHJLVWUDGDSHOD-8&(0*VRERQHPVHVVmR
de 19/04/2018; b. 5HWL¿FDU HUURV PDWHULDLV H[LVWHQWHV QR Q~PHUR
GH Do}HV RUGLQiULDV LQGLFDGR QDV DWDV GH $VVHPEOHLD *HUDO GH L 
UHJLVWUDGDSHOD-8&(0*VRERQHPVHVVmR
GHH LL UHJLVWUDGDSHOD-8&(0*VRERQ
HPVHVVmRGHHQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFRQVROLGDGRQDTXHODVRFDVL}HVVHPUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDO
c. 5DWL¿FDUDUHPXQHUDomRJOREDOSDJDDRVDGPLQLVWUDGRUHVSDUDRV
exercícios sociais da Companhia de 2017 e 2018; d. 5DWL¿FDURRUçamento do exercício social da Companhia de 2017; e. 5DWL¿FDU D
DSURYDomRGR3ODQRGH6WRFN2SWLRQVGRH[HUFtFLRVRFLDOGD&RPSDnhia de 2017; f. 5DWL¿FDUDDXWRUL]DomRYDOLGDomRGRFXPSULPHQWRGR
3ODQRGH6WRFN2SWLRQVGRH[HUFtFLRVRFLDOGD&RPSDQKLDGH
g. $UHIRUPDGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDGHIRUPDDDGHTXiOR
às alterações promovidas no 1º Aditivo ao Acordo de Acionistas da
Companhia; h. $FDSWDomRGHUHFXUVRVMXQWRDRVDFLRQLVWDVQRPRQWDQWHGH5 VHLVFHQWRVPLOUHDLV PHGLDQWHDFHOHEUDomR
SHOD &RPSDQKLD GH P~WXR FRP SRVVLELOLGDGH GH FRQYHUVmR HP FDpital; i. $ DSURYDomR GD 3ROtWLFD GH 6WRFN 2SWLRQV GD &RPSDQKLD
M5DWL¿FDUDDXWRUL]DomRGRYHVWLQJGDV6WRFN2SWLRQVGHGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRN2FDQFHODPHQWRGDV6WRFN2SWLRQVGH
PHWDVQmRFXPSULGDVl. 5DWL¿FDUDDOLHQDomRGHDo}HVRUGLQiULDV
GD&RPSDQKLDPDQWLGDVHPWHVRXUDULDD$GULDQR5RVD*XLPDUmHVHP
13/12/2017; m. O aumento de capital da Companhia para cumpriPHQWRGR3ODQRGH6WRFN2SWLRQVPHGLDQWHDHPLVVmRGHQRYDV
Do}HVRUGLQiULDVSDUD$GULDQR5RVD*XLPDUmHVn. $DXWRUL]DomRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURFHGHUDQRYRVDXPHQWRVGRFDSLWDO
social da Companhia até o limite de 2.700 novas ações ordinárias,
SDUDFXPSULPHQWRGDSROtWLFDGH6WRFN2SWLRQVGD&RPSDQKLDQRV
WHUPRVGR$UWGD/HLQHGR3ODQRGH6WRFN
Options de 2017; o. $OWHUDomR GR HQGHUHoR GD VHGH GD &RPSDQKLD
para Rua Jurupari, nº 210, térreo, Bairro Santa Lúcia, CEP 30.350590; p. 5DWL¿FDU D GHVLJQDomR GH $GULDQR /RSHV &DUYDOKDHV SDUD
o cargo de coordenador de desenvolvimento do sistema Smart; T
$SURYDUR3ODQRGH6WRFN2SWLRQVGHGD&RPSDQKLDr. Aprovar
R3ODQRGH6WRFN2SWLRQVGHGD&RPSDQKLDs. 5DWL¿FDUDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGHDo}HVRUGLQiULDVSDUDSHUPDQrQFLDHP
WHVRXUDULDQRVWHUPRVDXWRUL]DGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
em 25/03/2019; t. Aprovar a outorga pela Companhia de opções de
VXEVFULomRHRXGHFRPSUDGHDo}HVRUGLQiULDVDEHQH¿FLiULRV
GRV3ODQRVGH6WRFN2SWLRQVGD&RPSDQKLDu. 5DWL¿FDUDHVFROKDGR
MRUQDO'LiULRGR&RPpUFLRFRPRYHtFXORR¿FLDOGD&RPSDQKLDSDUD
UHDOL]DomRGDVSXEOLFDo}HVREULJDWyULDVSRUOHLv. &RQVROLGDomRGR
(VWDWXWR6RFLDO%HOR+RUL]RQWHGHMXOKRGH
Flávio Adverse - 3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
17 cm -11 1249144 - 1

CNPJ Nº 07.282.377/0001-20
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de energia S.A., empresa
do Grupo Energisa, comunica que estará aberta a Chamada
Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética, do
dia 15 de Julho ao dia 01 de Novembro de 2019, em atendimento
à regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel. Esta chamada visa incentivar o desenvolvimento de
medidas que promovam a eficiência energética, bem como o
combate ao desperdício de energia elétrica nas instalações de
unidades consumidoras, relativas ao uso final de energia elétrica
em sua área de concessão. O edital com as tipologias elegíveis e
com as regras estará disponível no seguinte endereço na internet
https://energisa.gestaocpp.com.br, neste mesmo período.
Todas as propostas de projeto deverão ser enviadas por meio do
endereço eletrônico citado.
Acesse o site e inscreva seu projeto
www.energisa.gestaocpp.com.br

7 cm -12 1249510 - 1
DMAES – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA,
ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA/MG
– EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - Processo 034/2019 – DISPENSA 05/2019. Objeto: Aquisição de: Refeições em Marmitex para
os funcionários em traba emergenciais do DMAES. Homologo o Processo, conforme sugestão da Comissão Permanente de Licitação efetivada em 15/07/2019, bem como o Parecer favorável do Assessor
Jurídico emitido em 12/07/2019. Adjudico o processo à empresa contratada :LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA no valor estimado
de R$-4.950,00 pelo período de 06 meses.CONTRATANTE: DMAES
Ponte Nova, 15 de juLho de 2019. Anderson Roberto Nacif Sodré /
Diretor Geral do DMAES.
3 cm -15 1250090 - 1

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.
CNPJ/MF 00.409.834/0001-55 - NIRE 31.300.028.186
Companhia Fechada
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2019
A Reunião do Conselho de Administração da PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., instalada com a presença dos seus
membros abaixo assinados, independentemente de convocação, tendo
em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia,
presidida pelo Sr. Alexandre Machado Vilela e secretariada pela Sra.
Bianca Batista Martins, realizou-se às 10:00 horas do dia 09 de julho
de 2019, na sede social da Companhia, na Avenida Barão Homem de
Melo, nº 2222, 8º andar, sala 802, letra A, Estoril, Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, CEP 30494-080. Na conformidade da Ordem
do Dia, os seguintes temas foram discutidos: a) Deliberar sobre a
outorga de garantia fidejussória, na modalidade Fiança, nos contratos
de financiamento habitacional de pessoas físicas adquirentes de unidades imobiliárias incorporadas e/ou construídas pela Companhia, ou
pelas sociedades das quais a Companhia é sócia, celebrados durante
a fase de construção; b) autorizar a Diretoria a tomar qualquer providência necessária à implementação da deliberação acima. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 28 de junho de
2019. Alexandre Machado Vilela. Presidente da Mesa; Bianca Batista
Martins. Secretária da Mesa; Alexandre Machado Vilela; Rafael Nazareth Menin Teixeira De Souza; Ricardo Efroim Zats Blas. Declara-se,
para os devidos fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio. Confere com o original: Bianca
Batista Martins - Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais - Certifico registro sob o nº 7380435 em 10/07/2019 da
Empresa PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, Nire
31300028186 e protocolo 192958399 - 09/07/2019. Autenticação:
6CF7879F17795E9586EB2F8DB26293CB0069. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://
www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/295.839-9 e o
código de segurança xRFS Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 11/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim – SecretáriaGeral.

9 cm -15 1250020 - 1

BARRA DO BRAÚNA ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF n. 04.987.866/0001-99 - NIRE 3130002537-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 de julho de 2019, na sede social da Companhia, localizada Rua Pasteur, n. 125, sala 7, na Cidade
de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, às 13:00 horas. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Assembleia realizada independentemente
das formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da
Lei nº 6.404/76, tendo em vista o comparecimento da acionista detentora da totalidade do capital social, conforme o Livro de Presença
de Acionistas. 3. MESA: Foi escolhido para presidir os trabalhos o
Sr. Carlos Gustavo Nogari Andrioli e para secretariá-los a Srta. Isis
Paula Cerinotti Malhaes. 4. ORDEM DO DIA: (i) redução do capital
social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei n. 6.404/76;
(ii) outros assuntos de interesse social. 5. DELIBERAÇÕES: A senhora acionista, após análise e discussão dos assuntos constantes da
Ordem do Dia, deliberou: 5.1. Com fundamento no artigo 173 da Lei
n. 6.404/76, reduzir em R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) o capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo em relação
às necessidades operacionais e de investimento da Companhia, passando o capital social, portanto, de R$ 156.267.199,18 (cento e cinquenta e seis milhões, duzentos e sessenta e sete mil, cento e noventa
e nove reais e dezoito centavos) para R$ 135.267.199,18 (cento e
trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, cento e noventa
e nove reais e dezoito centavos). 5.1.1. Considerando que as ações em
que se divide o capital social não têm valor nominal, é desnecessário
o cancelamento de ações em consequência da redução de capital ora
aprovada, passando o artigo 5º do estatuto social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 135.267.199,18
(cento e trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, cento
e noventa e nove reais e dezoito centavos) dividido em 136.676.536
(cento e trinta e seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal.” 5.1.2. Registrar que o valor total da redução de capital aciPDDSURYDGDVHUiSDJRDVXD~QLFDDFLRQLVWD%URRN¿HOG(QHUJLD5Hnovável S.A.. 5.1.3. Registrar que a redução de capital ora aprovada
decorre da anuência prévia da Agencia Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, conforme Despacho nº 1.791 24 de junho de 2019, publicada no 'LiULR2¿FLDOGD8QLmRHPGHMXQKRGH5.2. Lavrar
a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do
artigo 130 da Lei n. 6.404/76. 6. Encerramento e Lavratura: O
Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse
fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que,
depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas
e pelos integrantes da mesa que a presidiram. 7. Assinaturas: Carlos
Gustavo Nogari Andrioli – Presidente da Mesa e Isis Paula Cerinotti
6HFUHWiULD$FLRQLVWDV%URRN¿HOG(QHUJLD5HQRYiYHO6$&RQIHUH
com o original lavrado em livro próprio. Juiz de Fora, MG, 02 de
julho de 2019. Isis Paula Cerinotti Malhaes - Secretária Designada.
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AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS – ARISB/MG
e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP –, tornam
público os resultados pós-recurso das inscrições deferidas contra a análise dos laudos médicos para reserva de vagas na condição de pessoa
com deficiência e lista das condições especiais para realização da prova
do concurso público constante do edital 001/2019.. Os resultados, em
sua integra, serão divulgados nos endereços eletrônicos www.arisb.
com.br e www.gestaodeconcursos.com.br.
2 cm -12 1249358 - 1
AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA.
CNPJ: 22.546.386/0001-74. NIRE: 31200361177.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS E DOS
TITULARES DE QUOTAS SOCIAIS. Mara Rúbia Marques, inscrita
no CPF nº 410.136.031-68, Magdala Angel Dell Isola Marques, inscrita no CPF nº 081.399.556-63, Espólio de Marden Del Isola Marques, representado pelo inventariante Marden Del Isola de Sousa Marques, inscrito no CPF nº 052.221.456-89, e Espólio de Clarice Moraes
Marques, representado pelo inventariante Romero Marques Grama,
inscrito no CPF nº 363.385.161-53, nos termos dos arts. 1.071, 1.072,
1.073, inciso I, 1.074, 1.075, 1.152 da Lei nº 10.406/2002, convocam
os sócios quotistas e todos os titulares de quotas sociais da sociedade
Auto Posto Real Hotel e Restaurante Ltda., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 22.546.386/0001-74, com sede no cruzamento das Rodovias BR-153 com a BR-365, Município de Monte Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais, para reunião que se realizará, em
primeira convocação, na sede da 13ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil localizada na Av. Rondon Pacheco, nº 980, bairro Copacabana, Uberlândia-MG, CEP: 38411-045, sala Dr. Raimundo Cândido
Júnior, piso superior, no dia 26 de julho de 2019 às 12:30 horas em
primeira chamada, e às 13:00 horas em segunda chamada, tendo como
pauta a deliberação para a exclusão dos quadros societários do sócio
Mauro Ribeiro do Valle, em razão do cometimento de faltas graves que
põem em risco a continuidade do empreendimento, quais sejam: 1) Promoção de alterações fraudulentas do contrato social, 2) Promoção de
ações judiciais temerárias em prejuízo da Sociedade, 3) Violação do
dever legal de prestação de contas, 4) Sonegação ilícita de documentos
societários, 5) Violação ao dever legal de distribuição de resultados, 6)
Violação à legislação ambiental, 7) Dilapidação patrimonial via endividamento fiscal contumaz, 8) Fraude à lei e abuso da personalidade jurídica, 9) Esvaziamento patrimonial por interposta pessoa, 10) Delegação ilícita da gestão social a terceiro não sócio, 11) Desvio de recursos
sociais por interposta pessoa, 12) Simulação de contratos de mútuo em
prejuízo à Sociedade 13) Confusão patrimonial, 14) Alienações imobiliárias com excesso de poder, 15) Desídia quanto à conservação do
patrimônio imobiliário, 16) Oneração indevida do patrimônio social,
17) Manipulação contábil, 18) Desvio de finalidade, 19) Gestão ruinosa, 20) Assunção de obrigações estranhas ao objeto social, 21) Uso
indevido da Sociedade para contrair empréstimos, 22) Cerceamento do
direito dos titulares da maioria do capital social de participar de conclaves, 23) Abuso de minoria por meio de deliberações contra o interesse
da Sociedade e sem as formalidades legais, 24) Violação dos deveres de
lealdade e cooperação, e 25) Outras causas que caracterizam infração
à lei e ao contrato social. Algumas das referidas faltas graves constam
como causas de pedir na ação de destituição de sócios administradores
nº 5018307-15.2017.8.13.0702 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca
de Uberlândia. A presente convocação respeita a ampla defesa e o contraditório e, com fundamento no art. 1.030 da Lei nº 10.406/2002,
havendo deliberação dos titulares de mais da metade do capital social
serão tomadas as medidas judiciais cabíveis para a promoção da exclusão, bem como para a responsabilização civil do sócio excluendo pelos
danos eventualmente causados em face da Sociedade em razão das faltas graves. Uberlândia/MG, 10 de julho de 2019.
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