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Agrícola Santa Amélia Ltda.
CNPJ/MF nº 57.951.279/0001-06 - NIRE 3523177933-9

Extrato Ata de Reunião de Sócios 
As 10 horas do dia 25/10/2019, Município de Maracaí/SP, reuniram-se 
a totalidade do capital social. Para presidir a mesa de reunião a sócia e 
administradora Sra. Maria Cecília Vidigal de Andrade Reis, que convidou 
para secretário o sócio Sr. Edgar Vidigal de Andrade Reis. Deliberações: 
Foi aprovado por unanimidade pelos sócios a redução do capital social 
da sociedade  nestes termos: 1. O capital social da Agrícola Santa Amé-
lia Ltda., que é de R$ 20.673.036,00, dividido em 20.673.036 quotas, 
de valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado, 
passa a ser de R$ 9.657.472,00, representado por 9.657.472 quotas no 
valor de R$1,00 cada. 2. A redução ora aprovada será devolvida para 
cada um dos sócios, via dação em pagamento em quotas de capital de-
vidamente integralizada em outras empresas dos quais a Agrícola San-
ta Amélia Ltda. é sócia, nas seguintes condições: 2.1. A sócia Ruth de 
Andrade Reis, CPF/MF 790.687.908-20, receberá em dação em paga-
mento a importância equivalente de R$ 5.138.203,00, representado por 
5.138.203 quotas de R$ 1,00 cada,  totalmente integralizadas, na em-
presa Terra Raiz Agrícola e Pecuária Ltda, NIRE 3523175514-6 e CNPJ 
34.676.149/0001-07; 2.2. A sócia Cristina Vidigal de Andrade Ramos, 
CPF 220.310.238-10, receberá em dação em pagamento a importância 
equivalente de R$ 1.203.654,00, representado por 1.203.654 quotas 
de R$ 1,00 cada,  totalmente integralizadas, na empresa CVL Plátanos 
Agrícola Ltda, NIRE 3523175513-8 e CNPJ 34.676.103/0001-98;  2.3. A 
sócia Marta Vidigal Reis Lara, CPF 301.139.818-64, receberá em dação 
em pagamento a importância equivalente de R$ 1.203.654,00, repre-
sentado por 1.203.654 quotas de R$ 1,00 cada,  totalmente integraliza-
das, na empresa Lual MGL Agrícola Ltda, NIRE 3523172903-0 e CNPJ 
34.583.221/0001-51; 2.4. A sócia Lúcia Vidigal de Andrade Reis, CPF 
226.877.218-75, receberá em dação em pagamento a importância equi-
valente de R$ 1.203.654,00, representado por 1.203.654 quotas de R$ 
1,00 cada,  totalmente integralizadas, na empresa Andrade Reis Agrícola 
Ltda, NIRE 3523172901-3 e CNPJ 34.581.979/0001-50;  2.5. O sócio 
Edgar Vidigal de Andrade Reis, CPF 226.877.288-88, receberá em dação 
em pagamento a importância equivalente de R$ 1.203.654,00, represen-
tado por 1.203.654 quotas de R$ 1,00 cada, totalmente integralizadas, 
na empresa EAR Tipuanas Agrícola Ltda, NIRE 3523175515-4 e CNPJ 
34.676.132/0001-50; e, 2.6. A sócia Maria Cecília Vidigal de Andrade 
Reis, CPF 137.139.588-82, receberá em dação em pagamento a impor-
tância equivalente de R$ 1.062.745,00, representado por 1.062.745 quo-
tas de R$ 1,00 cada, totalmente integralizadas, na empresa Agropecuária 
Santo Eduardo Ltda, NIRE 3523172902-1 e CNPJ 34.582.003/0001-00. 
Ficam desde já autorizados os administradores da sociedade a tomarem 
todas as medidas necessárias e pertinentes a publicação e ao registro do 
quanto convencionado nos órgãos competentes. Encerramento: Nada 
mais. Sócios: Ruth de Andrade Reis; Maria Cecilia Vidigal de Andrade 
Reis; Cristina Vidigal de Andrade Ramos; Marta Vidigal Reis Lara; Lúcia 
Vidigal de Andrade Reis; Edgar Vidigal de Andrade Reis. 

INDÚSTRIAS JACERU DUREX S/A
CNPJ nº 50.210.137/0001-49 - N.I.R.E. 35.300.000.935

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Os Srs. Acionistas são convocados a comparecerem à Assembleia  
Geral Extraordinária da Companhia, a realizar-se na sede social, à Rua 
Jacerú, 247, São Paulo-SP, às 10h00 de 11/11/2019, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Alteração do endereço da sede;  
2) Assuntos afins. São Paulo 29/10/2019. 

a) VICTOR ARMELE DE PAULA FREITAS - Diretor Presidente.

Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.
CNPJ nº 60.518.222/0001-22 - NIRE nº 35300031831

Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria  
Realizada em 20 de Agosto de 2019

Aos 20 dias do mês de agosto de 2019, às 10h (dez horas), na sede so-
cial do Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., na Avenida Paulista, nº 37
- 11º andar, na Capital de São Paulo, compareceram os Srs. Diretores 
do estabelecimento abaixo relacionados, em Reunião da Diretoria, sob 
a presidência do Sr. Achilles Alfonso Suarez Filho, Diretor-Presidente 
da sociedade, para deliberarem e tratarem de assuntos sociais, adiante 
nomeados. O Sr. Diretor-Presidente informou que, como já era do conhe-
cimento de todos os Diretores, cabia à Reunião Extraordinária da Diretoria 

de Auditoria, como também a transferência da coordenação do Comitê de 
Auditoria para outro membro. Postos em discussão os assuntos constan-
tes da Ordem do Dia, foi deliberado pela Diretoria, por unanimidade de
votos entre os presentes: (a) 
Comitê de Auditoria do Sr. Celso Hissashi Maehata, brasileiro, casado, 
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.289.337-0 - SSP-PR e
do CPF/ME nº 247.559.938-30, residente e domiciliado na Avenida Ibijau, 
nº 199, apartamento 42 - Moema, São Paulo, SP, com mandato por prazo

efetiva homologação pela autoridade competente; (b) aprovar à eleição do 
Sr. Achilles Alfonso Suarez Filho, brasileiro, casado, bancário, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 11.383.169-9 - SSP-SP e do CPF/ME nº
053.522.888-03, residente e domiciliado na Avenida Carlos Queiroz Telles, 
nº 162, apartamento 181B, São Paulo, SP, como membro do Comitê de 
Auditoria, com mandato por prazo indeterminado, cuja posse, do membro 

-
toridade competente; e (c) proceder à transferência da coordenação do 
Comitê de Auditoria, de forma que o Sr. Yuji Kurihara deixará de exercer 
a função de Coordenador do referido Comitê, passando a não ter mais

Achilles Alfonso Suarez Filho as-
sumirá, a partir da homologação e consequente posse, a função de Coor-
denador do Comitê de Auditoria. Nada mais havendo a tratar nem discutir, 
após agradecer a presença e a colaboração dos senhores Diretores, o Sr. 
Diretor-Presidente encerrou a sessão, pelo que se lavrou esta ata, que vai 
lida, achada em ordem e assinada pela mesa e pelos demais membros 
da Diretoria, para constar e produzir todos os efeitos legais. aa. Achilles 
Alfonso Suarez Filho - Diretor-Presidente; Yuji Kurihara - Diretor Vice-Pre-
sidente; Satoshi Koike - Diretor Superintendente; Guilherme Ballvé Alice 
- Diretor; Yohei Kanamura - Diretor; Masahito Sei - Diretor; Celso Hissashi 
Maehata - Diretor. Esta é cópia autêntica da Ata da Reunião Extraordiná-
ria da Diretoria do Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. realizada em 20 
de agosto de 2019. São Paulo, 20 de agosto de 2019. Banco Sumitomo 
Mitsui Brasileiro S.A. Achilles Alfonso Suarez Filho - Diretor-Presiden-
te, Satoshi Koike - Diretor Superintendente. JUCESP nº 565.247/19-0 em 
24/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

USJ-Administração e Participações S.A.
CNPJ nº 48.119.937/0001-07 - NIRE 35.300.051.858

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - AGE
Ficam os Srs. acionistas da Companhia convocados a se reunirem em 
AGE, a realizar-se no dia 04/11/2019, às 14:30h, na sede da Companhia,
na R. Joaquim Floriano, 72, 13º andar, conjunto135/6, Itaim-Bibi, São Pau-
lo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Substitui-
ção de membros do Conselho de Administração; 2) Fixação da remune-
ração global da administração da Companhia. São Paulo/SP, 26/10/2019.
Hermínio Ometto Neto - Presidente do Conselho de Administração.

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

Edital de Convocação – Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os senhores titulares das debêntures (“Debentu-
ristas”) da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribui-
ção Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (“Companhia” e 
“Debêntures”, respectivamente), cuja escritura foi celebrada em 14 de 
maio de 2013 entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fi duciário, repre-
sentando a comunhão dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), con-
forme aditada (“Escritura de Emissão”), a reunirem-se em assembleia 
geral de Debenturistas, em segunda convocação, no dia 08 de novem-
bro de 2019, às 11:00h (onze horas) (“Assembleia Geral de Deben-
turistas”), na sede da Companhia, localizada na Rodovia Comendador 
Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto, Estado de São Paulo. Os 
Debenturistas deverão deliberar sobre a seguinte ordem do dia (“Ordem 
do Dia”): (a) Deliberação acerca da declaração, ou não, do vencimento 
antecipado das Debêntures, conforme cláusula 4.16.6 da Escritura de 
Emissão, tendo em vista o descumprimento, pela Companhia, da obri-
gação de manter vigentes as apólices de seguros de nº 54-0775-31-
0147701 e 54-775-31-0147703 (“Apólices”), na forma disposta na cláu-
sula 5.1 alínea “h” da Escritura de Emissão e cláusula 8.1 alíneas “c” e 
“z” do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos 
Sobre Contas e Outras Avenças celebrado em 14 de maio de 2013, 
conforme aditado (“Contrato de Cessão Fiduciária”); e (b) Em caso de 
deliberação, no item acima, pela não declaração do vencimento anteci-
pado das Debêntures, deliberar acerca da concessão de prazo para que 
a Companhia cumpra com a obrigação de manter vigente as Apólices. 
Instruções Gerais: Os Debenturistas deverão se apresentar antes do 
horário indicado para início da Assembleia Geral de Debenturistas, com 
os seguintes documentos: (i) documento de identidade e extrato da res-
pectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e 
emitido pela instituição depositária; ou (ii) caso o Debenturista não possa 
estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas, procuração com 
poderes específi cos para sua representação na assembleia, obedecidas 
as condições legais aplicáveis. Com o objetivo de dar celeridade ao pro-
cesso e facilitar os trabalhos da Assembleia Geral de Debenturistas, o 
instrumento de mandato pode, a critério do Debenturista, ser depositado 
na Companhia, preferencialmente, até 2 (dois) dias úteis antes da data 
prevista para a realização da Assembleia Geral de Debenturistas. Sem 
prejuízo e, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar 
os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail: 
assembleias@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 29 de outubro de 
2019. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
 (30, 31/10 e 01/11/2019)

FUSAM - Fundação de Saúde e 
Assistência do Município de Caçapava

CNPJ nº 50.453.703/0001-43
Julgamento do Recurso 

Por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação e em 
conformidade com o Presidente da Fusam - Sr. Celso Viviani Alves 
comunica a Procedência do Recurso interposto pela empresa Arturo 
Horacio Catalan Me referente ao edital do Processo nº 217/2019 - 
Pregão Presencial nº 065/2019 - SRP nº 056/2019 - Objeto - 
Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, suprimindo o 
item impugnado e mantendo a abertura da sessão no dia 30/10/2019 
às 09h30min. Caçapava, 29/10/2019.

             Balanço Patrimonial 2017 2016
Ativo/Circulante 50.156.879,30 47.027.175,46
Disponível 1.016.544,70 996.472,02
Caixa/banco movimento  1.016.544,70  996.472,02
Valores a receber a curto prazo 49.140.334,60 46.030.703,44
Duplicatas a receber 1.675.305,61  2.601.986,81
Estoques 28.282.925,19 26.100.260,71
Impostos a recuperar 2.856.426,20  4.186.607,82
Adiantamento para importação 8.213.067,94  7.679.468,86
Adiantamento a fornecedores 8.112.609,66 5.462.379,24
Não circulante/realizável a longo prazo 11.672.487,76  5.053.671,64
Outras obrigações 9.132.140,50  2.513.324,38
Conta-corrente consórcio
cidade da música urbanização 2.540.347,26  2.540.347,26
Permanente 26.919.557,40 28.188.683,10
Investimentos 20.465.089,10 21.165.138,70
Ações de outras companhias  20.465.089,10 21.165.138,70
Imobilizado 6.434.727,33 7.003.954,29
Imobilizações técnicas  8.294.233,71  8.292.073,71
(–) Depreciação (1.859.506,38) (1.288.119,42)
Intangível 19.740,97  19.590,11
Intangível 19.740,97 19.590,11
Total do ativo 88.748.924,46 80.269.530,20

Técnicas Eletro Mecânicas Telem S.A.
CNPJ 61.529.285/0001-47

Demonstrações Contábeis - Em 31 de Dezembro de 2017
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis devidamente acompanhadas das
notas explicativas, correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e 2016. A diretoria permanece à disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2017
Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações
contábeis foram preparadas em consonância com as práticas contábeis
emanadas da legislação societária. Nota 2 - Principais Práticas Contábeis:
a) Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição. b) Estoques: Os
estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição excluídos os
impostos. c) Patrimônio Líquido: O Capital Social em 31/12/2017 é de R$
15.000.000,00, por 135.284.040 ações ordinárias e nominativas, cujo valor
nominal é de R$ 0,110878, totalmente subscrito e integralizado. Nota 3 -
Não Circulante/Realizável a Longo Prazo: Correspondem aos valores
reconhecidos referente ao contrato de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro
no valor de R$ 6.000.000,00. Nota 4 - Obrigações Tributárias: Valores
correspondem à reversão de liquidação de impostos e contribuições com
créditos financeiros e o reconhecimento das multas e juros do período. Nota
5 - A administração e diretoria da empresa declaram que possuem controles
internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das
Demonstrações Contábeis anuais, não praticou atos contrários às normas
e à legislação vigente aplicável, documentou todas as operações e
transações realizadas pela empresa visando os devidos registros contábeis
por meio de documentação hábil e idônea para a adequada elaboração das
demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício
fiscal findo em 31/12/2017

Fluxo de Caixa da Atividade Operacional 2017  2016
(+) Recebimentos de clientes 20.841.767,09 20.900.876,68
(+) Juros recebidos 143.217,26 38.008,98
(+) Dividendos recebidos – 191.191,71
(–) Pagamentos a fornecedores
e empregados 20.125.930,23 22.696.481,53
(–) Juros pagos 1.702.325,01  788.190,28
(–) Pagamentos de impostos e contribuição 653.295,33  2.785.379,93
(–) Pagamentos despesas antecipadas –  –
(=) Caixa gerado (+) consumido
(–) Na atividade operacional (1.496.566,22) (5.139.974,37)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(+) Recebimentos/Empréstimos de curto prazo –  –
(+) Outros recebimentos/Pagamentos
relativos a ativos financeiros 1.624.188,51  5.543.282,32
(=) Caixa Gerado (+) ou consumido
(–) Atividades Financeiras 1.624.188,51 5.543.282,32
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado – –
(–) Pagamentos por aquisição de
ativo imobilizado 107.549,61 186.662,40
(–) Pagamentos por aquisição de participações societárias
(=) Caixa gerado (+) ou consumido
(–) Atividade Investimento (107.549,61) (186.662,40)
Caixa gerado ou consumido
(=) Variação no disponível  20.072,68  216.645,55
Saldo disponível no início do exercício  996.472,02 779.826,47
Saldo disponível no final do exercício  1.016.544,70  996.472,02

Demonstração do Resultado do Exercício  2017  2016
Receita bruta de vendas/serviços 19.712.836,73 25.034.663,87
(–) Impostos faturas/vendas anuladas 3.498.655,58 4.396.295,91
Receita líquida vendas/serviços 16.214.181,15 20.638.367,96
(–) Custo dos produtos vendidos/serviços 7.000.564,82 10.159.106,65
Lucro bruto 9.213.616,33 10.479.261,31
(–) Despesas gerais 7.528.840,57 7.495.912,55
(–) Despesas administrativas 2.132.385,16  3.927.903,57
(–) Despesas financeiras 5.384.533,48 788.190,28
(+/–) Receitas financeiras 143.217,26 38.008,98
Lucro operacional (5.688.925,62) (1.694.736,11)
Receitas/despesas não operacional 42.634,13 171.703,97
(–) Contribuição social
Lucro líquido antes do imposto de renda (5.646.291,49) (1.523.032,14)
Provisão para imposto de renda
Resultado do período (5.646.291,49) (1.523.032,14)

                Balanço Patrimonial 2017  2016
Passivo/Circulante 42.301.798,80 28.420.626,67
Fornecedores 4.868.415,62  3.106.404,02
Obrigações tributárias 14.876.454,28  4.341.616,41
Adiantamento de clientes 19.123.994,99 16.708.001,92
Obrigações trabalhistas  2.156.296,52 2.863.549,15
Empréstimos bancários 1.276.637,39 1.401.055,17
Não circulante/exigível a longo prazo  23.879.656,41 23.634.997,85
Impostos parcelados 1.301.491,63 1.077.326,58
Conta-corrente consórcio cidade da música  3.280.320,58 3.280.320,58
Empréstimos bancários 3.114.244,21  3.091.055,20
Adiantamento clientes  16.183.599,99 16.186.295,49
Patrimônio líquido 22.567.469,25 28.213.905,68
Capital social 15.000.000,00 15.000.000,00
Adiantamento para aumento de capital  7.000.000,00 7.000.000,00
Reservas 1.217.091,44 1.217.091,44
Reservas de lucros  (649.622,19) 4.996.814,24
Total do passivo  88.748.924,46 80.269.530,20

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Reserva Patrimônio
social de lucros legal líquido

Em 31/12/2015 22.000.000,00  6.519.846,38 1.217.091,44 29.736.937,82
Adiantamento para
aumento de capital  –  – – –
Reserva legal - –  – –
Reserva de lucros – – – –
Lucros a pagar – – – –
Prejuízo do exercício  – (1.523.032,14) – –
Em 31/12/2016 22.000.000,00 4.996.814,24 1.217.091,44 28.213.905,68
Adiantamento para
aumento de capital – – – –
Ajuste exercício anterior  –  (144,94) – –
Reserva legal – – – –
Reserva de lucros – – –  –
Lucros a pagar – – – –
Prejuízo do exercício – (5.646.291,49) – –
Em 31/12/2017 22.000.000,00 (649.622,19) 1.217.091,44 22.567.469,25

Ariane Jacqueline Breyton - Diretora Presidente
Frederic Murilo Breyton - Diretor Gerente

Danielle Melanie Breyton - Diretora
Claude Etienne Breyton - Diretor

Juliana Aurora Franco - CRC 1SP173200/O-7 - C.P.F.: 131.548.018-20

Artigo 19. São expressamente vedados, sendo 
nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envol-

-
sembleia Geral de Acionistas. Artigo 20. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, 

Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 21. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em 
Artigo 22. O Conselho 

-
ro de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e 
prazos de mandato previstos em lei. Parágrafo Único. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será es-

Capítulo VI - Exercício Social e Distribuição de 
Lucros - Artigo 23.

Parágrafo 1º. Do lucro 

que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. Parágrafo 2º. Os Acionistas têm direito a um dividendo 
anual não cumulativo de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do 

 202 da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo 3º. Uma parcela do lucro líquido apurado no exercício, por 

Parágrafo 4º. O 

Parágrafo 5º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar ba-

de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
Parágrafo 6º. -

Artigo 24.
-
-

(b) serão destinados a essa Reserva, em cada exercício, os lucros líquidos não realizados que ultrapassarem o 

medida em que os lucros destinados à Reserva de Expansão forem realizados, os valores correspondentes à rea-
-

tração, deverá deliberar sobre a respectiva destinação: (i) para capitalização; (ii) para distribuição de dividendos; 

das Sociedades por Ações. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação da Companhia - Artigo 25. A Companhia 

de liquidação e indicar o liquidante. Capítulo VIII - Disposições Finais e Transitórias - Artigo 26. A Companhia 
deverá observar, quando houver, os acordos de acionistas arquivados em sua sede, devendo a Diretoria abster-se 
de lançar transferências de ações e o Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos contrários aos 

Artigo 27. Em tudo o que for omisso o
Mesa: João Paulo Mello de Macedo

Costa - Presidente, Gabriela Elian Luz - Secretária. 

continuação
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