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PREVIDÊNCIA

PBH envia à Câmara
Minas receberá R$ 8,7 bi em aumento
na contribuição
acordo relativo à Lei Kandir dos servidores municipais
Montante será repassado pelo governo federal ao Estado até 2037
MARCOS SANTOS - USP IMAGENS

A compensação de perdas
ÀQDQFHLUDV GHFRUUHQWHV GD
/HL.DQGLUSOHLWRTXHÀJXUD
entre as principais bandeiras
da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG),
está prestes a ser iniciada.
A União e os estados formalizaram, junto ao Supremo
Tribunal Federal (STF), um
acordo com o objetivo de
reparar prejuízos provocados pela Lei Complementar
87, de 1996, a chamada Lei
Kandir.
2DFRUGRÀUPDGRQRGLD
15 deste mês, por meio do
Fórum Nacional de Governadores, prevê a destinação,
até 2037, de cerca de R$
8,7 bilhões a Minas, de um
montante total de R$ 65,6
bilhões a todos os entes da
Federação.
Desde que a lei entrou em
vigor, em 1996, durante o governo de Fernando Henrique
Cardoso e quando o ministro
do Planejamento era Antonio
Kandir, Minas Gerais e os
demais estados passaram a
não recolher o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) sobre suas
exportações, com impactos
VLJQLÀFDWLYRVWDPEpPVREUH
as contas dos municípios.
A lei previa a compensação, pela União, das perdas
causadas por essa renúncia
ÀVFDORTXHVRPHQWHRFRUreu até 2003. A estimativa é
que, desde então, o prejuízo
acumulado por Minas Gerais
seja da ordem de R$ 135
bilhões, segundo dados da
Comissão Extraordinária
de Acerto de Contas entre
Minas e a União, criada pela
ALMG. Esse valor é relativo
aos recursos que o Estado e
os municípios exportadores
deixaram de arrecadar desde
a edição da norma.
Embora o repasse previsto, de R$ 8,7 bilhões, ainda
esteja abaixo dos valores a
que Minas Gerais tem direito de receber, o acordo
ÀUPDGRUHSUHVHQWDXPDUHlevante vitória do Estado e
dos municípios mineiros, na
avaliação do presidente da
ALMG, deputado Agostinho
Patrus (PV). “A destinação
deste recurso representará
fundamental alívio aos cofres públicos. Mesmo sendo
distante do valor a que o
Estado deveria receber, que é
de R$ 135 bilhões, conforme

Carta de Minas - Dentre
as muitas ações realizadas
pela ALMG neste contexto,
destaca-se a Carta de Minas.
O documento representa a
maior mobilização já realizada no Estado em torno da
compensação de perdas pela
Lei Kandir. A carta teve adesão dos Poderes Executivo e
Judiciário de Minas Gerais,
do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado,
Defensoria Pública, diversos
segmentos da sociedade,
além de autoridades municipais, estaduais, federais e
entidades de classe.
O documento, que reúne
propostas de compensação
de perdas ao Estado e aos

A MANG BET LTDA, por determinação da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMMAD,
torna público que foi solicitado através do
Processo Administrativo nº 5452006517,
D/LFHQoD$PELHQWDO6LPSOL¿FDGD±&ODVVH±/$6SDUDDDWLYLGDGHGH2¿FLQD
Mecânica, localizada na Rodovia BR-381
Fernão Dias S/N KM 490, Bairro Jardim
Teresópolis, Betim/MG.

A BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., por determinação da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMMAD, torna público que
foi solicitado através do Processo Administrativo nº 5451817992, a Licença Ambiental SimSOL¿FDGD±&ODVVH±/$6SDUDDDWLYLGDGH
GH 6KRSSLQJ &HQWHU H &HQWUR /RJtVWLFR GH
Distribuição, localizada na Av. Juiz Marco Tulio
Isaac, nº 1119, Bairro Ingá Alto, Betim/MG.

PALMEX ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
21.135.660/0001-50 por determinação
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
– SEMMAD, torna público que foi concedida através do Processo Administrativo
nº 22.622/2020, a da Licença Ambiental
6LPSOL¿FDGD ± /$6 &ODVVH 2 SDUD D
atividade E-04-01-4 loteamento do solo
incluindo as obras de terraplenagem e
obras de drenagem, localizada à Rua
Dona Lica e Rua Vicentina M Alves, Loteamento denominado Chácaras Reunidas
Guaraciaba, Betim, MG – CEP 32657210

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2020
A MGI torna público a reabertura de prazo e alteração do Edital de Credenciamento, destinado ao
credenciamento de empresas especializadas, inclusive empresa individual, devidamente registradas
no CREA, para a contratação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia para
atividades de monitoramento e vistoria de obras,
avaliação de imóveis e outros bens e atividades correlatas. Os interessados poderão solicitar credenciamento com a entrega da documentação dentro do
prazo de 01(um) mês, a contar de 20/05/2020. As
informações poderão ser encontradas e obtidas no
EDITAL Nº 001/2020 e seus Anexos, no sítio da
MGI: www.mgipart.com.br ou por meio da GELIC
através do e-mail contratos@mgipart.com.br.
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O DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE
ÁGUA
E
ESGOTO
DO
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, no
uso de suas atribuições, torna público:
I - O Ato Convocatório para prova prática,
II - O Ato Convocatório para o teste de
aptidão física, III - O Ato Convocatório
para os candidatos que efetuaram sua
inscrição nas vagas reservadas para
candidatos negros (Pretos e pardos),
D FRPSDUHFHU SDUD YHUL¿FDomR GD
veracidade da autodeclaração por meio
de entrevista gravada em áudio e vídeo
na forma do Item 3.12.29. do Edital do
Concurso. A íntegra das convocações
contendo o nome dos candidatos, data,
horário e local será divulgado nos
endereços eletrônicos: www.dmae.mg.gov.
br e www.gestaodeconcursos.com.br.

Perda de Minas Gerais por conta das desonerações previstas na Lei Kandir é estimada em R$ 135 bi

cálculos já apresentados,
trata-se de uma conquista
LPSRUWDQWHµDÀUPD
A isenção de impostos
prevista na Lei Kandir recaiu
sobre produtos primários
e semielaborados, o que
provocou grandes perdas
para o Estado, sobretudo
na cadeia de exploração e
exportação do agronegócio
e da mineração – que são a
base da atividade econômica
de Minas.
“Assumimos enfrentar
um imenso desafio, que
se arrastava por mais de
20 anos. É assim, sem medir esforços na defesa dos
interesses de Minas, que a
Assembleia trabalha. Uma
etapa está superada, mas
o empenho do Legislativo
mineiro por compensações
que são justas ao nosso Estado permanece”, completa
Agostinho Patrus.

municípios, foi entregue pelo
presidente Agostinho Patrus,
em agosto de 2019, durante
audiência em Brasília, ao
ministro do STF, Gilmar
Mendes, que é o relator do
processo judicial referente
ao caso.
Além da Carta de Minas,
a ALMG promoveu diversas
reuniões, campanhas e mobilizações em defesa de reparos
às perdas provocadas pela
lei, o que inclui o movimento
Sou Minas Demais, voltado
à retomada da economia no
Estado.
Embora editada em 1996,
a Lei Kandir nunca foi regulamentada, mesmo com

determinação do próprio STF
para isso. Os termos do acordo, apresentados pelo Fórum
Nacional de Governadores
ao ministro Gilmar Mendes,
serão submetidos à análise
do Congresso Nacional. “A
Assembleia se mobilizou e
uniu esforços de todos os
setores da sociedade mineira em torno desta causa.
Este acerto de contas atende,
mesmo que em parte, a uma
demanda histórica. Além
disso, será fundamental
neste momento de severas
GLÀFXOGDGHV ÀQDQFHLUDVµ
conclui o presidente Agostinho Patrus. (Com informações da ALMG)

Diante da proximidade do
prazo-limite de 31 de julho
para que todos os estados
e municípios brasileiros se
adéquem a dispositivos da
Emenda Constitucional 103
(Reforma da Previdência) e em
razão das sanções previstas no
caso de não aprovação da lei,
a Prefeitura de Belo Horizonte
(PBH) encaminhou à Câmara
Municipal um projeto de lei
que altera de 11% para 14% a
alíquota de contribuição dos
servidores ativos do Regime
Próprio de Previdência Social
(RPPS-BH). O novo índice
também vale para aposentados e pensionistas que recebem acima do teto do INSS
(R$ 6.101,06).
O projeto atende a dispositivo obrigatório do governo
federal, que determina que a
alíquota cobrada dos servidores de estados e municípios não poderá ser inferior
à aplicada aos servidores da
União, a não ser que o regime
seja superavitário –, o que não
é o caso de Belo Horizonte.
De acordo com o último
cálculo atuarial (base 2018),
o Fundo Financeiro do RPPS
%+ DSUHVHQWRX XP GpÀFLW
atuarial de R$ 55,7 bilhões.
Apenas no ano de 2019, o
Tesouro Municipal teve que
aportar um valor extra de R$
639 milhões para conseguir
honrar o pagamento de todas
as aposentadorias e pensões.
O projeto também prevê
a recomposição do valor dos
proventos, em cumprimento à
determinação constitucional,

dos aposentados e pensionistas sem direito à paridade
remuneratória, retroativos
aos meses de janeiro de 2019
e de 2020.
Caso não seja aprovada a
lei para adequação da alíquota
DWpGHMXOKRR&HUWLÀFDGR
de Regularidade Previdenciária (CRP) do Município será
suspenso. Isso acarretaria no
impedimento de transferência voluntária de recursos,
da concessão de avais, das
garantias e das subvenções
pela União e da concessão
GHHPSUpVWLPRVHGHÀQDQciamentos por instituições
ÀQDQFHLUDV IHGHUDLV D %HOR
Horizonte.
“A suspensão do CRP traria
sérios impactos às receitas de
Belo Horizonte, sobretudo em
um momento tão particular
e impactante em função da
pandemia do Covid-19, que
já prevê uma queda de arrecadação de R$ 1 bilhão”, disse
o secretário de Planejamento,
Orçamento e Gestão, André
Reis.
Segundo o secretário, o
Tesouro Municipal ainda terá
que aportar uma quantidade considerável. “Para 2020,
estima-se que o aumento da
alíquota gerará uma arrecadação de R$ 25 milhões,
IUHQWHDXPGpÀFLWGH5
PLOK}HV-iSDUDRGpÀFLW
projetado é de praticamente 1
bilhão de reais, sendo que o
alívio com o aumento da alíquota será de R$ 50 milhões”,
informou o secretário. (Com
informações da PBH)

LEGISLATIVO

Congresso discutirá adiamento das eleições
Brasília - O presidente
do Congresso, Davi AlcoOXPEUH '(0$3 DÀUPRX
ontem que deve ser criado
um grupo de trabalho ou
comissão especial de parlamentares para discutir, com
a participação da Justiça
Eleitoral, o adiamento das
eleições municipais previstas para outubro.
O senador disse ter se
reunido com o ministro
Dias Toffoli, presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF), e o ministro Luís RoASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação dos Praças Policiais
e Bombeiros Militares de Minas Gerais/ ASPRA/
PMBM, Subten PM, Heder Martins de Oliveira,
no uso das atribuições que lhe são conferidas
SHORHVWDWXWRGDHQWLGDGHPDLVHVSHFL¿FDPHQWH
as previstas nos artigos 6º, 7º, inciso III, Art.
10º, Inciso I, artigo 11º, § 1º, § 3º, convoca
seus sócios efetivos para a Assembleia Geral
Extraordinária, para o dia 05 (cinco) de junho
de 2020, na Sede Campestre do Vera Cruz, cito
à Rua Leopoldo Gomes 1.380, com primeira
chamada às 14hs, e segunda e última chamada
às 14h30, do mesmo dia, no mesmo local, para
tratar da seguinte pauta: 1. Alteração Estatutária
para permitir que Diretores possam participar
dos pleitos eleitorais e, desejando após o
resultado retornar aos quadros da diretoria. 2.
Considerando o estado de pandemia da Covid
19, o diretor administrativo deverá providenciar
máscaras, álcool em gel para todos os
participantes, e cuidar para que cada cadeira seja
colocada há um metro de distancia uma da outra,
nas quadras cobertas do Vera Cruz, local da
Assembleia Geral Extraordinária.3. A Assembleia
Geral Extraordinária somente deliberará sobre o
tema do presente Edital.
Belo Horizonte-MG, 19 de maio de 2020.
Heder Martins de Oliveira, Subten PM
Presidente da ASPRA/PMBM

berto Barroso, que assumirá
a presidência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
na próxima segunda-feira
(25), para conversar sobre
a situação, em encontro
que também contou com a
presença de Rodrigo Maia
(DEM-RJ), presidente da
Câmara dos Deputados.
“A gente tem acompanhado, nos últimos dias,
HVVDDÁLomRGRVEUDVLOHLURV
em relação a esse problema
de saúde pública”, disse
Alcolumbre. “E a preocuGESTHO - GESTÃO
HOSPITALAR S/A
CNPJ nº. 03.490.958/0001-04
NIRE: nº 3130001429-1
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA
O Conselho de Administração da GESTHO –
Gestão Hospitalar S/A., (“Companhia”), em
conformidade com o art. 17º, IV, do Estatuto
Social da Companhia, convoca seus Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se em sua sede social no
Auditório Prof. Dr. Roberto Junqueira de Alvarenga do Hospital Belo Horizonte, localizado
na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 1.694,
1º andar, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte, Minas Gerais, em primeira convocação,
às 19:00 horas, do dia 27 de maio de 2020,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Assembleia Geral Ordinária: a) Leitura, discussão e votação do relatório da administração
e da prestação de contas da Diretoria relativos
DR H[HUFtFLR ¿QDQFHLUR GH  E  'HOLEHUDU
sobre os resultados do Balanço Geral do exerFtFLRGHF (OHLomRGRV0HPEURV(IHWLYRV
e Suplentes do Conselho Fiscal da GESTHO e
¿[DomRGDUHVSHFWLYDUHPXQHUDomRG 2XWURV
assuntos de interesse social. Nota: O Acionista poderá ser representado na assembleia, por
procurador constituído há menos de um ano,
que seja Acionista, Administrador da companhia ou Advogado.
Belo Horizonte, 15 de maio 2020.
Roberto Marchetti Mesquita
Presidente do Conselho de Administração da
GESTHO – Gestão Hospitalar S/A
Eleito na AGO/AGE de 30.04.2019
Biênio Gestão 30.04.2019 a 29.04.2021

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A
CNPJ/MF - 17.185.786/0001-61 - JUCEMG – 3130003740-1
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A.
Data, hora e local: 28 de abril de 2020, às 15:00, na sede social da Companhia, situada na Rua Paraíba, nº 1.124,
Bairro Savassi, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.130-145. Aviso aos Acionistas e Convocação:
Dispensados nos termos do artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76. Presença: presentes todos os acionistas da Companhia.
Mesa: Guilherme Moreira Teixeira e Alexandre Abreu Lobato, Presidente e Secretário, respectivamente. Ordem do
Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício
VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  SXEOLFDGRV QD HGLomR GRV MRUQDLV 'LiULR 2¿FLDO GH 0LQDV *HUDLV H
Hoje em Dia do dia 25 de abril de 2020; (ii) Deliberar sobre o pagamento de Juros de Capital Próprio a título de
dividendos distribuídos; e (iii) 'HOLEHUDU VREUH D GHVWLQDomR GR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR ¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH
2019. Deliberações: Os acionistas aprovaram por unanimidade: (i) os Relatórios da Administração e as Demonstrações
Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme publicações no “Diário
2¿FLDO GH 0LQDV *HUDLV´ H QR ³+RMH HP 'LD´ DPERV QDV UHVSHFWLYDV HGLo}HV GR GLD  GH DEULO GH  QDV
SiJLQDVHUHVSHFWLYDPHQWH; (ii) UDWL¿FDPRSDJDPHQWRGH-XURVVREUHR&DSLWDO3UySULRHPGH]HPEURGHQR
valor total de R$ 9.597.832,37 (nove milhões, quinhentos e noventa e sete mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e
sete centavos), proporcional à participação dos acionistas; (iii) que do lucro líquido do exercício de 2019, já deduzido dos
juros sobre o capital próprio, de R$ 15.932.999,67 (quinze milhões, novecentos e trinta e dois mil novecentos e noventa
e nove reais e sessenta e sete centavos), (a) R$ 1.276.541,60 (Um milhão duzentos e setenta e seis mil quinhentos e
quarenta e um reais e sessenta centavos) foram utilizados para a constituição da reserva legal, (b) R$ 14.656.458,07
(quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) serão
creditados à conta de reserva de lucros; (iv) aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário. Encerramento:
/DYUDGD D SUHVHQWH DWD QD IRUPD VXPiULD TXH p FySLD ¿HO GD WUDQVFULWD HP OLYUR SUySULR DVVLQDGD SHORV DFLRQLVWDV
Guilherme Moreira Teixeira, Carlos Moreira Teixeira, Beatriz Teixeira Siqueira, Helena Teixeira Rios, Andrea Fátima
Campello Coelho Couri, Alícia Maria Gross Figueiró, Bruno Costa Carvalho de Sena, ALMPS Participações Ltda.
(neste ato representada por seu sócio, Alexandre Abreu Lobato) ENMOL Participações Ltda. (neste ato representada
por seu sócia, Mônica Abreu Lobato) e HEFE Participações Ltda. (neste ato representada por seu sócia, Cláudia Abreu
/REDWR)HUUHLUDH6RX]D HVHUiDUTXLYDGDQD-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVSDUDWRGRVRV¿QVOHJDLV
%HOR+RUL]RQWHGHDEULOGHGuilherme Moreira Teixeira – Presidente da AGO; Alexandre Abreu Lobato –
Secretário da AGO. Visto do Advogado: Carlos Henrique Salge Recife - OAB/MG 63.470. Assinam de forma digital
Guilherme Moreira Teixeira, Alexandre Abreu Lobato e Carlos Henrique Salge Recife. -8&(0*&HUWL¿FRUHJLVWUR
VRERQHPSURWRFROR0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO

pação, naturalmente, com
a democracia, com as instituições e com as eleições
municipais.”
“A gente vai constituir,
ma verdade não sei se um
grupo de trabalho ou uma
comissão especial, formada
por deputados e senadores”,
DÀUPRX R SUHVLGHQWH GR
Congresso, acrescentando
que a tarefa do grupo será
“conciliar esse calendário”.
Maia também comentou
o assunto e informou que
a intenção é produzir uma

saída legislativa que adie
as eleições sem que isso
implique na prorrogação
dos atuais mandatos.
Há preocupação, entre
parlamentares, não apenas
com a aglomeração de pessoas no dia da votação, mas
WDPEpPFRPDGLÀFXOGDGH
de realização de campanha em um momento de
restrição de circulação de
pessoas e de isolamento
social. As eleições estão
marcadas para 4 e 25 de
outubro. (Reuters)

&RPDUFD'H%HOR+RUL]RQWH0J9DUD&tYHO(GLWDO'H&LWDomR2'U$OH[DQGUH0DJQR0HQGHVGR9DOOH00-XL]GH
'LUHLWR7LWXODUGD2LWDYD  9DUD&tYHOQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUDWRGRVTXDQWRVRSUHVHQWHHGLWDOFRPSUD]RGH
WULQWD GLDVYLUHPRXGHOHFRQKHFLPHQWRWLYHUHPTXHSURFHVVDVHSHUDQWHHVWH-Xt]RH6HFUHWDULD$omR0RQLWyULDSURFHVVRQ
SURSRVWDSRU%DQFRGR%UDVLO6$HPIDFHGH3DSLHU&RPpUFLRGH0DWGH(VFULW/WGD0(HRXWURVWHPR
SUHVHQWHRFRQGmRGHFLWDURVH[HFXWDGRV3DSLHU&RPpUFLRGH0DWHULDOGH(VFULWyULR/WGD0(&13-H
:DVKLQJWRQ&pVDU)HUUDUH]L&3)TXHVHHQFRQWUDPHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRSDUDHIHWXDUHPR
SDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5 FHQWRHYLQWHHWUrVPLOQRYHFHQWRVHVHWHQWDHGRLVUHDLVHQRYHQWDHVHWHFHQWDYRV 
QRSUD]RGHTXLQ]HGLDVH[HFXWDUDREULJDomRGHID]HURXGHQmRID]HURXHQWUHJDUDFRLVDVHIRURFDVRDFUHVFLGRHPTXDOTXHU
VLWXDomRGRSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGHGRYDORUDWULEXtGRjFDXVDKLSyWHVHHPTXHSDJDQGRILFDUiLVHQWR
GHFXVWDV)LQGRRSUD]RVHPPDQLIHVWDomRILFDGHVGHMiQRPHDGR&XUDGRU(VSHFLDOXPGRV'HIHQVRUHV3~EOLFRVFRP
DWXDomRSHUDQWHHVWH-Xt]RTXHGHYHUiVHUSHVVRDOPHQWHLQWLPDGRSDUDGL]HUVHDFHLWDRP~QXVHVHPDQLIHVWDUQRSUD]ROHJDO
$GYRJDGR D 'U5LFDUGR/RSHV*RGR\2$%0*(SDUDTXHFKHJXHDRFRQKHFLPHQWRGHWRGRVRVLQWHUHVVDGRV
H[SHGLXVH HVWH HGLWDO TXH VHUi DIL[DGR QR ORFDO GH FRVWXPH H WHQGR HP YLVWD TXH QR PRPHQWR QmR H[LVWHP RV VtWLRV
HOHWU{QLFRVPHQFLRQDGRVQRDUW,,GR&3&GHWHUPLQRTXHDSXEOLFDomRGRHGLWDOGHFLWDomRVHMDIHLWDHPMRUQDOORFDOGH
.
DPSODFLUFXODomR%+

MIP HOLDING S/A
CNPJ 05.927.472/0001-08 - NIRE 31300125921
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
1 – Data, Hora e Local: 20 de julho 2019, às dez horas, na sede da companhia, situada em Belo Horizonte, MG, na
Rua Desembargador Jorge Fontana, n° 428, sala 1513, pavimento 15, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, MG, CEP
30.320-670; 2 – Composição da Mesa: Antônio Marcos Fattorelli Carneiro e Marco Antônio Andrade Carneiro, respectivamente Presidente e Secretário; 3 – Presenças: Presentes os acionistas representantes de 100% (cem por cento),
do capital social da companhia. 4 – Regularidade:9HUL¿FDGDDSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDVGHFODURXR6U
Presidente regularmente instalada a Assembleia Geral Extraordinária; 5 – Deliberações: Por unanimidade, com a absWHQomRGROHJDOPHQWHLPSHGLGRVIRUDPWRPDGDVDVVHJXLQWHVGHOLEHUDo}HVI – aprovado o aumento do capital social
GD&RPSDQKLDQRYDORUGH5 GH]PLOK}HVVHLVFHQWRVHFLQTXHQWDHXPPLOVHWHFHQWRVHFLQTXHQWDH
RLWRUHDLVHRLWHQWDHRLWRFHQWDYRV PHGLDQWHDHPLVVmRGH GRLVPLOK}HVRLWRFHQWRVHFLQFRPLOVHWHFHQWDV
HQRYHQWDHVHLV Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOQHVWHDWRVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDVDWUDYpVGD
FRQIHUHQFLDDRSDWULP{QLRGD&RPSDQKLDGH QRYHPLOK}HVTXLQKHQWRVHGH]PLOTXDWURFHQWDVHQRYHQWDH
nove TXRWDVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGDVRFLHGDGHHPSUHViULDOLPLWDGDGHQRPLQDGDMultilift Logística Ltda.,
FRPVHGHHIRURMXUtGLFRQDFLGDGHGH&DULDFLFD(VWDGRGR(VStULWR6DQWRD$YHQLGD9DOHGR5LR'RFH%DLUUR
-DUGLP$PpULFD&(3LQVFULWDQR&13-VRERQFRPDWRVFRQVWLWXWLYRVDUTXLYDGRVQD
-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWRVRER1,5(QDIRUPDGR%ROHWLPGH6XEVFULomRDQH[R
à presente ata. II - Com o aumento de capital ora aprovado, o capital social passa a ser de R$ 34.985.195,26 (trinta e
TXDWURPLOK}HVQRYHFHQWRVHRLWHQWDHFLQFRPLOFHQWRHQRYHQWDHFLQFRUHDLVHYLQWHHVHLVFHQWDYRV GLYLGLGRHP
 YLQWHHGRLVPLOK}HVQRYHFHQWRVHGH]HVVHLVPLOHVHWHQWDHTXDWUR Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHP
YDORUQRPLQDOVHQGRGDGDQRYDUHGDomRDRcaputGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOTXHSDVVDDYLJHUFRPDVHJXLQWH
UHGDomR:” ARTIGO 5o. - 2&DSLWDO6RFLDOGD&RPSDQKLDpGH5 WULQWDHTXDWURPLOK}HVQRYHFHQWRVH
RLWHQWDHFLQFRPLOFHQWRHQRYHQWDHFLQFRUHDLVHYLQWHHVHLVFHQWDYRV GLYLGLGRHP YLQWHHGRLVPLOK}HV
QRYHFHQWRVHGH]HVVHLVPLOHVHWHQWDHTXDWUR Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOWRWDOPHQWHVXEVFULWDV
e integralizadas. II5DWL¿FDGDDLQGLFDomRHQRPHDomRGRVSHULWRVLQGLFDGRVQDFOiXVXODTXLQWDGRUHIHULGR3URWRFROR
GH,QWHQo}HV6UV0DUFLR*RPHVGH6RX]D$TXLOHV1XQHVGH&DUYDOKRH-RVp5REHUWR/RSHVEHPFRPRRWUDEDOKR
SRUHOHVUHDOL]DGRHFRQVXEVWDQFLDGRQR/DXGRGH$YDOLDomRGHGHMXOKRGHWDPEpPHPDQH[RIII - AproYDGD D ODYUDWXUD GHVWD DWD QD IRUPD GH VXPiULR 6 – Encerramento: &RQFOXtGRV RV WUDEDOKRV R 3UHVLGHQWH GHX SRU
HQFHUUDGDD$VVHPEOpLDGHWHUPLQDQGRTXHIRVVHODYUDGDDSUHVHQWHDWDTXHGHSRLVGHOLGDHDSURYDGDIRLDVVLQDGDSRU
todos os presentes. Antônio Marcos Fattorelli Carneiro - Presidente da AGE e Acionista; Marco Antônio Andrade
Carneiro - Secretário da AGE e Acionista; Luciana Andrade Carneiro Machado - rep.p/ Antônio Marcos Fattorelli
Carneiro; Patrimonio Investments Ltd. - rep.p/ Antônio Marcos Fattorelli Carneiro; Pedro Paulo Fatorelli Carneiro
- Acionista; Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro - Acionista. Peritos: 0DUFLR*RPHVGH6RX]D-RVp5REHUWR
/RSHV$TXLOHV1XQHVGH&DUYDOKRVisto do Advogado: Harlley Pereira de Souza - OAB/MG 177.807. BOLETIM DE
SUBSCRIÇÃO - (Anexo I, da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 20 de julho de 2019) - Das 2.805.796 (dois
PLOK}HVRLWRFHQWRVHFLQFRPLOVHWHFHQWDVHQRYHQWDHVHLV Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOHPLWLGDV
HPGHFRUUrQFLDGHDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDFRPRSUHoRGHHPLVVmR¿[DGRHP5 GH]
PLOK}HVVHLVFHQWRVHFLQTXHQWDHXPPLOVHWHFHQWRVHFLQTXHQWDHRLWRUHDLVHRLWHQWDHRLWRFHQWDYRV SUBSCRITOR Nº DE AÇÕES - PREÇO DE EMISSÃO-R$. PEDRO PAULO FATTORELLI CARNEIRO, brasileiro, casado em
regime total de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n° 8737/D CREA-MG, CPF n° 049.209.106-49,
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQR0XQLFtSLRGH9LOD9HOKD(VWDGRGR(VStULWR6DQWRD$YHQLGD$QW{QLR*LO9HORVRQ
$SWR(GLItFLR3DOiFLR2QGLQD%DLUUR3UDLDGD&RVWD&(3RAFAEL DE
MELO FRANCO FATTORELLI CARNEIRO, EUDVLOHLURFDVDGRHPFRPXQKmRSDUFLDOGHEHQVHQJHQKHLURFLYLO
portador da carteira de Identidade n° MG-6.048.390 SSP/MG, CPF n° 005.288.306-00, residente e domiciliado no MuQLFtSLRGH%HOR+RUL]RQWH(VWDGRGH0LQDV*HUDLVD5XD'RXWRU3HUHLUDGH0HOR$SWR%DLUUR/X[HPEXUJR
CEP 30380-350; 557.812 - 2.117.647,84. TOTAL - $VDo}HVRUDVXEVFULWDVVmRQHVWHDWR
LQWHJUDOL]DGDVDWUDYpVGDFRQIHUHQFLDDRSDWULP{QLRGD&RPSDQKLDGH QRYHPLOK}HVTXLQKHQWRVHGH]PLO
TXDWURFHQWDVHQRYHQWDHQRYH TXRWDVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGDVRFLHGDGHHPSUHViULDOLPLWDGDGHQRPLQDGD
Multilift Logística Ltda.FRPVHGHHIRURMXUtGLFRQDFLGDGHGH&DULDFLFD(VWDGRGR(VStULWR6DQWRD$YHQLGD9DOH
GR5LR'RFH%DLUUR-DUGLP$PpULFD&(3LQVFULWDQR&13-VRERQFRPDWRV
FRQVWLWXWLYRVDUTXLYDGRVQD-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWRVRER1,5(GHSURSULHGDGH
do Subscritores. Belo Horizonte, 20 de julho de 2.019. Pedro Paulo Fatorelli Carneiro - Subscritor; Rafael de Melo
Franco Fattorelli Carneiro - Subscritor; Antônio Marcos Fattorelli Carneiro - Presidente da AGE; Marco Antônio
Andrade Carneiro - 6HFUHWiULRGD$*(-8&(0*&HUWL¿FRRUHJLVWURVRERQHP3URWRFROR
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO

