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Fundação Butantan
CNPJ: 61.189.445/0001-56

COMUNICA: Abertura de Seleção de Fornecedores
PROCESSO: 001.0708.001.381/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
219/2021. OFERTA DE COMPRA: 895000801002021OC00259. OBJETO:
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A
AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA, a ser realizado por intermédio do 
Sistema Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada
para o dia 05/11/2021 a partir das 10h00min. Os interessados em participar 
do certame deverão acessar a partir de 22/10/2021, site www.bec.sp.gov.br,
mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento 
de seus representantes. O Edital está disponível também no site: http://
fundacaobutantan.org.br/licitacoes/srp-pregao-eletronico-

Agro-Pecuária Pilon S/A
CNPJ: 44.973.410/0001-94 - NIRE: 3.53.0036461.9

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, 
a se realizar no dia 26.11.2021, às 15:00 horas, em nossa Sede 
Social, sita na Fazenda Santa Maria, Bairro São Francisco, neste 
município de Cerquilho, Estado de São Paulo, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária:- a) Distribuição de Lu-
cros aos Acionistas. b) Outros assuntos do interesse social. Aviso: 
Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da 
Cia., os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76. 
Cerquilho, 19.10.2021. Nelson Pilon - Diretor Presidente.

Agrostahl S.A. Indústria e Comércio
CNPJ/MF 45.493.772/0001-40

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser  realizada em 03.11.2021, às 09hs, em 1ª
convocação, no Hotel Cordialle, Localizado na Rua Sotero de Souza, nº
500, Centro - São Roque/SP, CEP 18130-200 a fim de deliberarem  sobre
as seguintes ordens do dia: A) Pedido de demissão coletiva dos Diretores; 
B) Alteração do Estatuto Social para alterar a mudança da estrutura de
cargos de diretoria para três (3) Diretores; C) Eleição da Nova Diretoria para 
os próximos três anos; D) Alteração do §4º do Artigo 5º do Estatuto Social; 
E) Consolidação do Estatuto Social.

Fazendas Reunidas Pilon S/A.
CNPJ: 52.310.885/0001-29 - NIRE: 3.53.0036406-6

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, 
a se realizarem no dia 26.11.2021, às 15:30 horas, na sede social 
situada na Fazenda Santa Maria - Bairro São Francisco, em Cer-
quilho - Estado de São Paulo a fim de deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia: Ordinária:- a) Distribuição de Lucros aos Acionistas. b) 
Outros assuntos de interesse social. Aviso: Acham-se a disposição 
dos Senhores Acionistas, na sede social da Cia., os documentos a 
que se refere o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76. Cerquilho, 19.10.2021. 
José Pilon - Diretor Presidente.

Terras Dourados Empreendimento 
Imobiliário SPE S.A.

CNPJ/MF nº 17.233.012/0001-69 / NIRE nº 3530045464-2
Edital de Convocação – AGOE

Ficam convocados os acionistas da companhia para AGO a se realizar 
no dia 23/11/2021, às 17:00 horas em primeira convocação na Av. Pau-
lista, nº 2028, 10º andar, Bela Vista - CEP: 01310-200 - São Paulo – SP,  
para deliberação sobre os seguintes assuntos: (I) aprovação das de-
monstrações financeiras e contas dos atuais administradores, relativas 
ao exercício social findo em 31/12/2020, bem como a destinação do lucro 
e distribuição de dividendos; (II) composição e eleição dos diretores da 
Sociedade. Diretores - Lídio Guerra, Glauce dos Madrigais Arnone. 

(19, 20, 21/10/2021)

Fazenda Pilon S/A
CNPJ: 57.226.151/0001-80 - NIRE: 3.530036405-8

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, a 
se realizar no dia 26.11.2021, às 16:30 horas, na sede social na Fa-
zenda São José, Bairro São Francisco, em Cerquilho, estado de São 
Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária:-
a) Distribuição de Lucros aos acionistas. b) Outros assuntos do inte-
resse social. Aviso: Acham-se a disposição dos Senhores Acionis-
tas, na sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 
6.404/76. Cerquilho, 19.10.2021. José Pilon - Diretor Presidente.

Argo Seguros Brasil S.A.
C.N.P.J.: 14.868.712/0001-31 - N.I.R.E.: 35.300.417.933

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 14 de Maio de 2018

1. Data e Horário: 14 de maio de 2018, às 9:00 horas. 2. Local: Nas de-
pendências da sede social da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, 
12.399, conjuntos 140 e 141, Brooklin Paulista, Cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, CEP 04578-000. 3. Presenças: Acionistas detentores
da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apos-
tas no Livro de Presença de Acionistas e na presente Ata. Presente, ainda,
a Dra. Giovana Consentino, Gerente Jurídica da Companhia. 4. Composi-
ção da Mesa: Presidente: Sr. Pedro Purm Junior; Secretária: Dra. Giovana 
Consentino. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos ter-
mos do artigo 124, parágrafo 4º, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
6. Ordem do Dia: Retificação da redação da Ata da Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia supostamente ocorrida em 9 de abril de 
2018, quando, dentre outras deliberações, foi aprovada reforma do Estatu-
to Social da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: A Assembleia
Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressal-
vas, (a) reconheceu a existência de erro material na redação da Ata da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia supostamente ocorrida
em 9 de abril de 2018, consistente na inserção e digitação de data errada, 
divergente da efetiva data de realização da mencionada Assembleia Geral 
Extraordinária; (b) reconheceu que a Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia na qual foi aprovada reforma do seu Estatuto Social ocorreu,
de fato, no dia 10 de abril de 2018, e nunca em 9 de abril de 2018; (c)
aprovou a retificação da redação da Ata da Assembleia Geral Extraordiná-
ria da Companhia na qual foi aprovada reforma do seu Estatuto Social, de
modo que passe a nessa constar a data de 10 de abril de 2018 como a
data de efetiva realização da mencionada Assembleia Geral Extraordiná-
ria; (d) aprovou a ratificação da integralidade das deliberações tomadas na 
Assembleia Geral Extraordinária efetivamente ocorrida em 10 de abril de 
2018; e (e) deliberou pela publicação desta Ata de Assembleia Geral Extra-
ordinária na forma de extrato. 8. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter 
sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada
pelos acionistas da Companhia. Pedro Purm Junior - Presidente; Giova-
na Consentino - Secretária. Acionistas Presentes: Argo Financial Hol-
dings (Brazil) Limited - Pedro Purm Junior - Procurador, Pedro Purm Junior.
JUCESP nº 386.818/18-6 em 16/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Se-
cretária Geral.

GERDAU S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.611.500/0001-19 - NIRE 35300520696
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA AVENIDA DOUTORA RUTH 
CARDOSO, 8.501, 8º ANDAR, CONJUNTO 2, PINHEIROS, SÃO 
PAULO, SP, ÀS 17H00MIN DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021.

1. A reunião contou com a participação remota da totalidade dos mem-
bros do Conselho de Administração, nos termos do Regimento Interno, e, 
ainda, com a participação do Conselho Fiscal, tendo sido presidida por 
Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter e secretariada por Fábio Eduar-
do de Pieri Spina. 2. O Conselho, nos termos do Artigo 6º, § 5º, alínea “w” 
do Estatuto Social, por unanimidade, deliberou pela aprovação da pro-
posta da Diretoria, datada de 16/09/2021, de pagamento de juros sobre 
o capital próprio, para crédito em 27/09/2021 e pagamento aos acionis-
tas a partir de 16/11/2021, calculados à razão de R$ 0,38 (trinta e oito 
centavos) por ação, ordinária e preferencial, inscrita nos registros da 
Instituição Depositária das Ações da Companhia, na data do crédito. 
Considerando as ações em circulação na presente data, o pagamento 
dos juros sobre o capital próprio representa o montante de R$ 
648.121.287,68 (seiscentos e quarenta e oito milhões, cento e vinte e um 
mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e constitui 
antecipação do dividendo mínimo obrigatório estipulado no Estatuto So-
cial, referente ao exercício social em curso. Os valores dos juros sobre o 
capital próprio serão pagos com retenção do imposto de renda na fonte, 
conforme legislação vigente, com exceção aos acionistas pessoas jurídi-
cas que estejam dispensados da retenção do imposto de renda na fonte 
e que comprovem essa condição até o dia 04/10/2021. 3. Nada mais foi 
tratado. São Paulo, 17 de setembro de 2021. Assinaturas: Guilherme 
Chagas Gerdau Johannpeter (Presidente). André Bier Gerdau Johann-
peter e Claudio Johannpeter (Vice-Presidentes). Gustavo Werneck da 
Cunha, Claudia Sender Ramirez, Fernando Fontes Iunes e Augusto 
Brauna Pinheiro (Conselheiros). Fábio Eduardo de Pieri Spina (Secretá-
rio). Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em 
livro próprio. Fábio Eduardo de Pieri Spina - Secretário. “JUCESP sob o 
nº 497.643/21-2 em 14/10/2021. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Ge-
ral.”

DR. FAM Clínica Médica S.A.
CNPJ 37.966.437/0001-94 - NIRE 35.300.553.730

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01/06/21
Data e Horário: 01/06/21, 09h. Local: Sede social. Mesa: Presidente: Sra. 
Leila Mejdalani Pereira; Secretário: Sr. José Roberto Lamacchia. Presen-
ça: 100% do capital social. Convocação: Dispensada. Deliberações:
Aprovação do aumento de capital social da Companhia, no montante de 
R$351.000,00, sendo R$280.800,00 mediante a subscrição em espécie,
em moeda corrente nacional, pela acionista Leila Mejdalani Pereira e
R$70.200,00 mediante a subscrição em espécie, em moeda corrente na-
cional, pelo acionista José Roberto Lamacchia, passando o capital social 
de R$510.000,00 para R$861.000,00, com a emissão de novas ações or-
dinárias, sendo 280.800 novas ações, subscritas e integralizadas pela
acionista Leila Mejdalani Pereira e 70.200 novas ações, subscritas e inte-
gralizadas pelo acionista José Roberto Lamacchia. Em decorrência da
alteração supracitada, altera-se o artigo 6º do Estatuto Social da Compa-
nhia, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 6º - O Capital social é de
R$861.000,00 dividido em 861.000 ações, no valor nominal de R$1,00
cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacio-
nal. Encerramento: Nada mais. Data: São Paulo (SP), 01/06/21. Leila
Mejdalani Pereira - Presidente da Mesa/Acionista e Diretora Superinten-
dente. José Roberto Lamacchia - Secretário da Mesa/Acionista - Diretor 
Superintendente. JUCESP nº 350.061/21-0 em 16/07/2021. Gisela Simie-
ma Ceschin - Secretária Geral.

SERASA S.A.
CNPJ/MF nº 62.173.620/0001-80 - NIRE Nº 35.300.06256-6

Conselho de Administração Ata de 22 de Setembro de 2021
Aos 22 de setembro de 2021, reuniu-se às 14h00, o Conselho de Adminis-
tração da Serasa S.A., com a presença, por conferência telefônica, dos
Conselheiros Srs. Valdemir Bertolo, Inacio Lopes da Silva Junior, Darryl
Scott Gibson e José Luiz Teixeira Rossi, e dos Conselheiros Kerry Lee Wil-
liams e Lloyd Mark Pitchford, que antecipadamente manifestaram o seu
voto,  para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: i) votar a distribuição
de dividendos intercalares referentes ao período de abril a junho de 2021
e, se for o caso, seu pagamento; (ii) consignar a renúncia do Sr. Alberto
Wagner Teixeira Campos ao cargo de Diretor Estatutário; (iii) consignar a
nova composição da Diretoria Estatutária da Serasa S.A.; e (iv) outros as-
suntos de interesse geral da Companhia. Assumiu a presidência dos traba-
lhos o Conselheiro Sr. Valdemir Bertolo, com a anuência de todos os Con-
selheiros presentes. Deliberados e colocados em votação os itens da or-
dem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos: (i) a
proposta de distribuição de dividendos intercalares referentes ao período
de abril a junho de 2021, expressa na “Proposta de Declaração de Dividen-
dos Intercalares e Pagamento de Dividendos Intercalares”, elaborada pela
Diretoria da Companhia, datada de 13 de setembro de 2021; (ii) a consig-
nação da renúncia do Sr. Alberto Wagner Teixeira Campos, em 18 de agos-
to de 2021, ao cargo de Diretor Estatutário da Serasa S.A.; (iii) a ratifi cação
da composição da Diretoria da Companhia, a qual passa a ser composta
pelo Sr. Valdemir Bertolo, designado Diretor-Presidente, bem como pelos
Srs. Inacio Lopes da Silva Júnior, Rodrigo José Sanchez e Sergio Souza
Fernandes Junior, designados Diretores. Não havendo outros assuntos de
interesse geral da Companhia a tratar, o Conselheiro Sr. Valdemir Bertolo
ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Não havendo ou-
tras manifestações, agradeceu aos Senhores Conselheiros o compareci-
mento e encerrou a sessão, lavrando-se esta ata, que lida e achada con-
forme, é assinada por todos. Arquivados os documentos referentes à pre-
sente Reunião do Conselho de Administração na sede da Companhia. Os 
trabalhos foram secretariados pela Sr. Alfred Schmitke Azevedo. Mesa: Val-
demir Bertolo - Presidente; Alfred Schmitke Azevedo - Secretário. Conse-
lheiros votantes: Srs. Valdemir Bertolo, Kerry Lee Williams, José Luiz Tei-
xeira Rossi, Darryl Scott Gibson, Lloyd Mark Pitchford e Inacio Lopes da
Silva Junior - Conselheiros. Certifi co que esta é a cópia fi el da ata lavrada
em livro próprio. Alfred Schmitke Azevedo - Secretário. JUCESP nº
497.492/21-0 em 14.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Blau Farmacêutica S.A.
CNPJ/ME n° 58.430.828/0001-60 - NIRE 35.300.416.406

(Companhia Aberta)
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Aos 2/09/2021, às 10h, por videoconferência. Presença: A totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidência dos trabalhos
o Sr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, e o Sr. Paulo Zaccharias Neto, para
secretariá-lo. Deliberações: (i) a aprovação, ad referendum da Assem-
bleia Geral da Blau Farmacêutica S.A. (“Companhia”), os termos e condi-
ções do Protocolo de Incorporação e Justificação de Incorporação da Blau 
Farmacêutica Goiás Ltda. (“Incorporada”) pela Companhia (“Protocolo” e 
“Incorporação”), sendo que a totalidade do capital social da Incorporada é 
detida pela Companhia; (ii) a aprovação, ad referendum da Assembleia
Geral da Companhia, da contratação da empresa especializada para a 
avaliação do patrimônio líquido contábil da Incorporada, bem como para 
emissão do laudo de avaliação da Incorporada, a Grant Thornton Corpora-
te Consultores de Negócios Ltda., com sede na Cidade e Estado de São 
Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105, 12º andar, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 13.418.712/0001-77 (“Empresa Avaliadora”); 
(iii) a aprovação, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia, do 
laudo de avaliação da Incorporada, datado de 26 de agosto de 2021 e 
elaborado pela Empresa Avaliadora com base nas demonstrações finan-
ceiras da Incorporada de 31 de julho de 2021; (iv) a aprovação, ad referen-
dum da Assembleia Geral da Companhia, da Incorporação, nos termos do
Protocolo e do artigo 227 da Lei das S.A.; (v) a convocação de Assembleia 
Geral Extraordinária, nos termos da Proposta da Administração, para o dia
30 de setembro de 2021, com a finalidade de deliberar sobre as seguintes 
matérias: (a) exame, discussão e aprovação do Protocolo; (b) ratificação
da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora; (c) exame, discussão
e aprovação do Laudo de Avaliação; (d) a aprovação da Incorporação;  
(e) alteração do Estatuto Social da Companhia e sua posterior 
consolidação para: (x) inclusão de novas filiais; e (y) a segregação das
funções do Diretor Presidente e do Diretor de Relações com Investidores;
e (vi) autorizar os diretores da Companhia a adotar todas as providências 
necessárias visando à implementação das deliberações acima.  
Nada mais. Cotia, 2/09/2021. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn - Presiden-
te; Paulo Zaccharias Neto - Secretário. JUCESP nº 497.459/21-8 em 
15/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas do Estado de 
São Paulo, com base Estadual, localizado na Praça da República, 180, 
6º Andar - conjunto 64 - Centro (SP), CNPJ 62.650.833/0001-55 - Edital 
de Convocação - Pelo presente edital faço saber que no dia 30/11/2021, 
no período de 12h às 17h, na sede deste Sindicato, serão realizadas 
eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
junto ao Conselho de Representantes da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, bem como seus 
suplentes para o mandato de 24/01/2022 a 23/01/2026. Ficando aberto o 
prazo de 05 dias para registro de chapas, que correrá a contar desta 
publicação. O horário de funcionamento da secretaria é das 12h às 17h, 
onde se encontrará pessoa habilitada a fornecer todas as informações 
sobre o registro. A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo 
de 05  dias, a contar da publicação da relação das chapas registradas ou 
a contar do dia seguinte ao término do prazo de registro de chapa, 
quando se tratar de chapa única, pelos associados quites e com direito a 
voto, em petição fundamentada dirigida ao Presidente do Sindicato. Caso 
não seja obtido “quórum” em primeira convocação, a eleição, em segunda 
convocação, será realizada no dia 06/12/2021, no mesmo horário. Em 
caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição 
no prazo de 15 dias. Havendo uma única chapa inscrita as eleições serão 
realizadas em Assembleia Geral no dia 30/11/2021, às 17h, na sede 
desta entidade. São Paulo, 19/10/2021.

Manuel Henrique Farias Ramos - Presidente

Construções e Comércio
Camargo Corrêa S.A.

CNPJ/MF Nº 61.522.512/0001-02 - NIRE 35 3 0001590 8
Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração.
I. Data e Horário: 25 (vinte e cinco) de agosto de 2021, das 14h30 às
16h30. II. Local: sala Microsoft Teams. III. Convocação: reunião regular-
mente convocada, na forma do Parágrafo 4º do Artigo 11 do Estatuto So-
cial da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (“CCCC” ou “Com-
panhia”). IV. Presença: todos os membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia (“o Conselho”) e dos Diretores Leonardo de Mattos
Galvão e Adriana Rosa da Silva Mazotti. V. Mesa: José Diogo Bastos
Neto, Presidente e Carolina Giovani Santos, Secretária. VI. Ordem do
Dia: (v) Eleição da Diretoria – CCCC e subsidiárias; (vi) Considerações 
Finais e Encerramento. VII. Assuntos Tratados e Deliberações Toma-
das por Unanimidade de Votos: Os membros do Conselho de Adminis-
tração, no âmbito de suas atribuições e por unanimidade: (v) receberam
a renúncia apresentada pelo Diretor Presidente Leonardo de Mattos Gal-
vão ao cargo a partir de 31 de agosto de 2021, consignando-lhe os agra-
decimentos pelos serviços prestados durante o tempo em que participou
da administração da Companhia, com lealdade, efi ciência e capacidade
e elegeram para compor a Diretoria Executiva da Companhia a partir de
01 de setembro de 2021, a Sra. Adriana Rosa da Silva Mazotti, brasilei-
ra, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº
16.578.684-X e inscrita no CPF/ME sob nº 745.603.366-87, no cargo de
Diretora Presidente e o Sr. Alexandre Simon Lee, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 3.093.644 e inscri-
to no CPF/ME n° 029.206.439-08, para o cargo de Diretor de Opera-
ções, ambos com endereço profi ssional na Avenida Presidente Jusceli-
no Kubitschek, nº 1.327, 14º andar, Conjunto 142, Vila Nova Conceição,
CEP: 04543-011. Os materiais referenciados foram apresentados, en-
caminhados aos membros do Conselho de Administração e serão ar-
quivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encer-
rada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada
conforme, vai assinada pelos presentes. (aa) Mesa: José Diogo Bastos
Neto, Presidente e Carolina Giovani Santos, Secretária. Conselheiros:
Luiz Eduardo do Amaral Costa, André de Almeida Rodrigues e Carlos
Roberto Ogeda Rodrigues. Certifi camos que a presente é cópia fi el da
original lavrada em livro próprio. José Diogo Bastos Neto - Presiden-
te, Carolina Giovani Santos - Secretária. JUCESP nº 494.071/21-7
em 08.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4
DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ 07.682.638/0001-07-NIRE 35.300.326.032 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 28.09.2021

1. Data, Hora e Local: 28.09.2021, às 11h00, na sede da Concessionária 
da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“Companhia”), na Rua Heitor dos 
Prazeres, 320, Vila Sônia, São Paulo/SP. 2. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as for-
malidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 6.404/76 (“LSA”). 3. Convoca-
ção: Dispensados os avisos em face da presença das Acionistas detento-
ras da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º, do 
artigo 124 da LSA. 4. Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira 
e Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a celebração de aditivo contratual com terceiro. 6. Deliberações: As Acio-
nistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, após de-
bates e discussões, por unanimidade de votos, aprovaram: 6.1. A lavratu-
ra da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, § 
1º, da LSA; 6.2. Conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xii) do 
Estatuto Social da Companhia, a celebração do 1º Aditivo ao Contrato 
CCRACT-VQ-4600036494/2017, a ser fi rmado pela Companhia com a 
Hyundai Rotem Brasil e Comércio de Trens Ltda., referente a prestação 
de serviços de manutenção sob demanda de peças e equipamentos dos 
trens, conforme demais termos e condições apresentados nesta assem-
bleia. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia, 
da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada 
por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada di-
gitalmente, MP 2.200-2/2001, e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei 
nº 14.063/2020. São Paulo/SP, 28.09.2021. Assinaturas: Luís Augusto 
Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Roberto Vollmer Labarthe, Se-
cretário. Acionistas: (1) CCR S.A., pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oli-
veira; (2) Ruasinvest Participações S.A., pelos Srs. Paulo José Dinis 
Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz; e (3) Mitsui & CO., LTD., pelo Sr. Mit-
suhiko Okubo. Certifi co que a presente ata é cópia fi el do original lavrado 
em Livro próprio. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - 
Assinado com certifi cado digital ICP Brasil, Roberto Vollmer Labarthe - 
Secretário - Assinado com certifi cado digital ICP Brasil. JUCESP 
504.753/21-6 em 15.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dr. PET Clínica Veterinária S.A.
CNPJ 37.966.601/0001-63 - NIRE 35.300.553.675

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01/06/21
Data e Horário: 01/06/21, às 09h. Local: Sede social. Mesa: Presidente: 
Sra. Leila Mejdalani Pereira; Secretário: Sr. José Roberto Lamacchia. Pre-
sença: 100% do capital social. Convocação: Dispensada. Deliberações: 
Aprovação do aumento de capital social, no montante de R$180.000,00, 
sendo R$160.000,00 mediante a subscrição em espécie, em moeda cor-
rente nacional, pela acionista Leila Mejdalani Pereira e R$20.000,00 me-
diante a subscrição em espécie, em moeda corrente nacional, pelo acio-
nista José Roberto Lamacchia, passando o capital social de R$10.000,00 
para R$190.000,00, com a emissão de novas ações ordinárias, sendo
160.000 novas ações, subscritas e integralizadas pela acionista Leila 
Mejdalani Pereira e 20.000 novas ações, subscritas e integralizadas pelo
acionista José Roberto Lamacchia. Em decorrência da alteração supra-
citada, altera-se o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passa a
ter a seguinte redação: Artigo 6º - O Capital social é de R$190.000,00 di-
vidido em 190.000 ações, no valor nominal de R$1,00 cada uma, totalmen-
te subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. Encerramento: 
Nada mais. Data: São Paulo (SP), 01/06/21. Leila Mejdalani Pereira - 
Presidente da Mesa/Acionista e Diretora Superintendente; José Roberto
Lamacchia - Secretário da Mesa/Acionista Diretor Superintendente.
JUCESP nº 297.199/21-3 em 23/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.
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