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Diana Bioenergia Avanhandava S/A
CNPJ/MF nº 45.902.707/0001-21 – NIRE 35.300.465.440

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20/04/2017
Local: Avanhandava/SP – Fazenda Nova Recreio, sem nº, Caixa Postal 25. 
Data: 20/04/2017, às 10h00. Convocação: Dispensada, face o compare-
cimento de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: 
Renata Sodré Viana Egreja Junqueira – Presidente, Ricardo Martins Jun-
queira – Secretário. Ordem do Dia: (i) Retifi car os encargos fi nanceiros 
incidentes sobre o valor total do pagamento antecipado no segundo aditivo 
ao Contrato de Compra e Venda de Açúcar Brasileiro, Tipo VHP, destinado 
à Exportação nº 2 A1 13 834 a ser celebrado entre a Diana Bioenergia Ava-
nhandava S/A (“Companhia”) e a Sucden do Brasil Ltda.(“Sucden”) (“Ope-
ração de Financiamento”), constante da AGE da Companhia realizada em 
05/04/2017 (“AGE”); e (ii) ratifi car as deliberações aprovadas , aprovações 
e disposições na referida AGE. Deliberação aprovadas por unanimidade 
de votos: (i) Retifi car os encargos fi nanceiros incidentes sobre a Ope-
ração de Financiamento no item (a)(i) da AGE, uma vez que constou de 
forma equivocada como taxa Libor de 6 meses + 8,5%, sendo que o cor-
reto é taxa de juros de 10% ao ano. Dessa forma, a redação do item (a)(i) 
da AGE passa a vigorar da seguinte forma: “a) (i) Autorizar a contratação 
pela Diana Bioenergia Avanhandava S/A (“Companhia”) de operação de 
fi nanciamento realizada junto à Sucden do Brasil Ltda. (“Sucden”) por meio 
da qual a Sucden realizará pagamento antecipado à Companhia no valor 
total de até US$3.000.000,00, equivalente nesta data a R$9.276.900,00, 
valor este que estará submetido aos encargos fi nanceiros corresponden-
tes à taxa de juros de 10% ao ano, conforme estipulado no segundo aditivo 
ao Contrato de Compra e Venda de Açúcar Brasileiro, Tipo VHP, Desti-
nado à Exportação nº 2 A1 13 834 (“Operação de Financiamento”)”; e (ii) 
Ratifi car, nos termos em que se encontram redigidas, todas as demais 
deliberações aprovadas na AGE. Encerramento: Esgotados os assuntos, 
foi encerrada esta AGE, tendo sido a ata lavrada em forma de sumário e 
por todos os presentes assinada. Avanhandava, 20/04/2017. Assinaturas: 
Mesa: Renata Sodré Viana Egreja Junqueira – Presidente; Ricardo Martins 
Junqueira – Secretário. Acionistas: Renata Sodré Viana Egreja Junqueira; 
LAAX Empreendimentos e Participações Ltda., representada por Ricardo 
Martins Junqueira. JUCESP – Certifi co o registro sob o nº 204.787/17-8 
em 04/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Kartra Participações Ltda.
CNPJ nº 13.638.719/0001-02 - NIRE 35.225.397.021

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 28 de Abril de 2017
Data, Hora e Local: 28 de abril de 2017, às 17h, na sede social da Kartra
Participações Ltda. (“Sociedade”), localizada na Cidade de Barueri, Esta-
do de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 7º andar, parte, Edifício “Con-
domínio Evolution Corporate”, Alphaville, CEP 06455-030. Presença:  
I. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, inscrita no CNPJ/ MF
sob o nº 04.740.876/0001-25, NIRE 35.300.187.610, com sede na  
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 3º e 
4º andares, Edifício “Condomínio Evolution Corporate”, Alphaville, 
CEP 06455-030, neste ato representada por seus diretores, os Srs. Raul 
Francisco Moreira, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de 
identidade RG nº 1.030.751.562 e inscrito no CPF/MF sob o nº 
554.374.430-72, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de 
São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 3º e 4º andares, Edifício “Condomí-
nio Evolution Corporate”, Alphaville, CEP 06455-030 e Valério Zarro, bra-
sileiro, divorciado, Administrador de Empresas, portador da carteira de 
identidade RG nº 1.332.834 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 
457.636.319-00, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de 
São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, 8º andar, Edifício “Condomínio Evo-
lution Corporate”, Alphaville, CEP 06455-030; e II. IBI Promotora de Ven-
das Ltda., inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 74.481.201/0001-94, NIRE
35.212.106.464, com sede na Alameda Xingu, nº 512, 7º andar, parte,
Edifício “Condomínio Evolution Corporate”, Alphaville, CEP 06455-030, 
neste ato representada por seus diretores, os Senhores Carlos Giovane 
Neves, brasileiro, solteiro, bancário, portador da carteira de identidade RG
nº 59.548.548-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 019.600.887-50, 
com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Alameda Xingu, nº 512, 7º andar, parte, Edifício “Condomínio Evolution
Corporate”, Alphaville, CEP 06455-030, e Roberto Pina Figueiredo, bra-
sileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 
8.621.103-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 046.545.898-05, com
endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Ala-
meda Xingu, nº 512, 6º andar, Edifício “Condomínio Evolution Corporate”,
Alphaville, CEP 06455-030. Companhia Brasileira de Soluções e Servi-
ços e IBI Promotora de Vendas Ltda. na qualidade sócias representando
a totalidade do capital social da Sociedade. Convocação: dispensada em
face da presença das sócias representando a totalidade do capital social 
da Sociedade, nos termos do artigo 1.072, § 2º, do Código Civil. Compo-
sição da Mesa: A mesa da presente Reunião de Sócios é composta da 
seguinte forma: I. Valério Zarro, como presidente; e II. José Eduardo dos
Santos Iniesta Castilho, como secretário. Ordem do Dia: 1) exame e
aprovação do balanço patrimonial e das demais demonstrações financei-
ras da Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2016; e 2) deliberação sobre a remuneração global dos Admi-
nistradores da Sociedade no exercício de 2017. Deliberações: As sócias
aprovaram, sem restrições ou ressalvas, o balanço patrimonial e as de-
monstrações de resultado da Sociedade relativos ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2016. O prejuízo apurado neste período, 
no valor de R$69.992.067,83 (sessenta e nove milhões, novecentos e no-
venta e dois mil, sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), será
destinado à conta Prejuízos Acumulados da Sociedade. Ainda, delibera-
ram que não haverá remuneração para os Administradores no exercício de 
2017. Documentos Arquivados na Sede Social: Relatório de Administra-
ção e Demonstrações Financeiras da Sociedade relativos ao exercício so-
cial encerrado em 31 de dezembro de 2016. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião de Sócios e lavrada a pre-
sente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes e ar-
quivada na sede da Sociedade. São Paulo, 28 de abril de 2017. Valério 
Zarro - Presidente da Mesa; José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - 
Secretário. Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Raul Francis-
co Moreira - Diretor Presidente; Valério Zarro - Diretor. IBI Promotora de 
Vendas Ltda. Carlos Giovane Neves - Diretor Presidente; Roberto Pina 
Figueiredo - Diretor de Finanças. JUCESP nº 280.252/17-1 em
19/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LOJAS CEM S.A.
CNPJ.MF. 56.642.960/0001-00 - JUCESP.NIRE. 35.300.025.687

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
1. Data e Local: 26 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede da Compa-
nhia, localizada na cidade de Salto, SP, na Rodovia Engenheiro Ermênio 
Oliveira Penteado, s/nº, Km 46, Bairro Joana Leite, CEP 13.329-903.
2. Convocação: Sanada a falta de publicação, nos termos do artigo 124,  
§ 4º da Lei 6.404 de 15/12/1976 e do artigo 14º do Estatuto Social da
Companhia, declarando os presentes terem recebido a convocação e as
demonstrações financeiras com mais de um mês de antecedência. 3. Pre-
senças: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social
votante, nos termos do Boletim de Presenças (Anexo 1) e, procuradores 
eleitos por cada classe de ações, com poderes para o exercício do voto na
assembleia, em nome dos outorgantes. 4. Mesa: Presidente: Sr. Giacomo 
Dalla Vecchia; Secretário: Sr. Cícero Dalla Vecchia. 5. Ordem do Dia:  
1 - Aprovação das contas do exercício social encerrado em 31/12/2016;  
2 - Instalação ou não do conselho fiscal; 3 - Retenção de todos os lucros
remanescentes para expansão das atividades da sociedade, uma vez que 
os juros sobre capital próprio creditados no exercício superaram o dividen-
do mínimo; 4 - Manutenção dos poderes da Diretoria para decidir sobre a 
conveniência, épocas e montantes dos lançamentos e desembolsos de 
Juros Sobre o Capital Próprio até a realização da próxima AGO; 5 - Eleva-
ção do capital social de R$ 1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos 
milhões de reais) para R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos mi-
lhões de reais) mediante: 5.1. emissão de 13.600.000 (treze milhões e
seiscentas mil) de novas ações, sendo 3.400.000 (três milhões e quatro-
centas mil) de ações classe “A”, 3.400.000 (três milhões e quatrocentas 
mil) de ações classe “B”, 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) de ações 
classe “C1”, 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) de ações classe “C2”, 
e 3.400.000 (três milhões e quatrocentas mil) de ações classe “D”, ao valor
unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), totalizando 
R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), que serão distribuídas 
como bonificação, pelo uso de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões
de reais) da conta de Reserva de Lucros da sociedade; 5.2. emissão de
26.400.000 (vinte e seis milhões e quatrocentas mil) de novas ações, sen-
do 6.600.000 (seis milhões e seiscentas mil) de ações classe “A”, 6.600.000
(seis milhões e seiscentas mil) de ações classe “B”, 3.300.000 (três mi-
lhões e trezentas mil) de ações classe “C1”, 3.300.000 (três milhões e tre-
zentas mil) de ações classe “C2” e 6.600.000 (seis milhões e seiscentas 
mil) de ações classe “D”, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquen-
ta centavos), totalizando R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de 
reais), que deverão ser integralizadas imediatamente pelos subscritores,
sendo autorizada a compensação de eventuais créditos contra a socieda-
de; E consequentemente, nova redação do artigo 4º do Estatuto Social;
6 - Outros assuntos de interesse da sociedade. 6. Deliberações: Coloca-
das as matérias em exame, discussão e posterior votação, tendo se absti-
do de votar os legalmente impedidos, resultaram aprovadas, nos seguintes
termos: Item 1 da Ordem do Dia: Aprovadas por unanimidade, na sua ín-
tegra, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas da Diretoria e as 
Demonstrações Financeiras relacionadas ao exercício social encerrado
em 31/12/2016, as quais foram publicadas nos jornais “Diário Oficial do
Estado de São Paulo” e “O Dia”, edições de 13/04/2017 (anexas); Item 2 
da Ordem do Dia: Dispensada por unanimidade, a instalação do Conse-
lho Fiscal no corrente exercício; Item 3 da Ordem do Dia: Aprovada por 
unanimidade, a retenção de todos os lucros remanescentes, devendo ser
adicionados à conta de Reserva de Lucros para posterior destinação pelos
acionistas; Item 4 da Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade, a manu-
tenção dos poderes da Diretoria para decidir sobre a conveniência, épocas 
e montantes dos lançamentos e desembolsos de Juros Sobre o Capital
Próprio até a realização da próxima AGO; Item 5 da Ordem do Dia: Apro-
vado por unanimidade, o aumento de Capital de R$ 1.400.000.000,00 (um
bilhão e quatrocentos milhões de reais) para R$ 1.500.000.000,00 (um bi-
lhão e quinhentos milhões de reais), totalmente integralizados, da seguinte 
maneira: 5.1. serão emitidas como bonificação 13.600.000 (treze milhões 
e seiscentas mil) de novas ações, sendo 3.400.000 (três milhões e quatro-
centas mil) de ações classe “A”, 3.400.000 (três milhões e quatrocentas
mil) de ações classe “B”, 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) de ações 
classe “C1”, 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) de ações classe “C2”, 
e 3.400.000 (três milhões e quatrocentas mil) de ações classe “D”, todas 
ordinárias, nominativas, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquen-
ta centavos), perfazendo o valor total de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro 
milhões de reais), pela capitalização de Reservas de Lucros, que serão 
distribuídas, de forma proporcional, respeitadas as classes de ações, aos 
detentores dos direitos; 5.2. serão emitidas 26.400.000 (vinte e seis mi-
lhões e quatrocentas mil) de novas ações, sendo 6.600.000 (seis milhões 
e seiscentas mil) de ações classe “A”, 6.600.000 (seis milhões e seiscen-
tas mil) de ações classe “B”, 3.300.000 (três milhões e trezentas mil) de 
ações classe “C1”, 3.300.000 (três milhões e trezentas mil) de ações clas-
se “C2” e 6.600.000 (seis milhões e seiscentas mil) de ações classe “D”,
todas ordinárias, nominativas, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e
cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 66.000.000,00 (ses-
senta e seis milhões de reais), que são subscritas neste ato, de forma 
proporcional as ações já possuídas e integralizadas por compensação de
créditos contra a sociedade; Em decorrência da deliberação acima, foi 
aprovada a seguinte nova redação do artigo 4º do Estatuto Social: “Artigo
4º - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 1.500.000.000,00
(um bilhão e quinhentos milhões de reais) dividido em 600.000.000 (seis-
centas milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 2,50 (dois
reais e cinquenta centavos) cada uma, totalmente subscritas e integraliza-
das, sendo 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) de ações classe “A”,
150.000.000 (cento e cinquenta milhões) de ações classe “B”, 75.000.000 
(setenta e cinco milhões) de ações classe “C1”, 75.000.000 (setenta e cin-
co milhões) de ações classe “C2”, e 150.000.000 (cento e cinquenta mi-
lhões) de ações classe “D”.” Item 6 da Ordem do Dia: Quanto a este item,
não houve pauta em discussão. 7. Encerramento: Oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram en-
cerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente no 
Livro próprio a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por 
todos os presentes assinada, aprovada a sua lavratura na forma de sumá-
rio, tal qual faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404 de 15/12/1976.
8. Documentos: Boletim de Presenças (Anexo 1), Boletim de Capitaliza-
ção/Subscrição/Posição Acionária (Anexo 2) e publicações em jornais
(Anexo 3). 9. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Giacomo Dalla Vecchia;
Secretário: Sr. Cícero Dalla Vecchia. Salto, 26 de abril de 2017. Esta cópia 
confere com a original lançada no livro próprio. Diretores - Assinaturas:
Giacomo Dalla Vecchia - Presidente; Cícero Dalla Vecchia - Secretário; 
Natale Dalla Vecchia, Roberto Benito. JUCESP nº 257.117/17-9 em 
06/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CEM ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ.MF. 01.828.436/0001-36 - JUCESP.NIRE. 35.300.49.898-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

1. Data e Local: 26 de abril de 2017, às 12:00 horas, na sede da 
Companhia, localizada na cidade de Salto, SP, na Rodovia Engenheiro
Ermênio Oliveira Penteado, s/nº, Km 46, sala 10, Bairro Joana Leite, CEP 
13.329-903. 2. Convocação: Sanada a falta de publicação, nos termos do 
artigo 124, § 4º da Lei 6.404 de 15/12/1976 e do artigo 14º do Estatuto 
Social da Companhia, declarando os presentes terem recebido a convoca-
ção e as demonstrações financeiras com mais de um mês de antecedên-
cia. 3. Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento) do 
capital social votante, nos termos do Boletim de Presenças (Anexo 1) e, 
procuradores eleitos por cada classe de ações, com poderes para o exer-
cício do voto na assembleia, em nome dos outorgantes. 4. Mesa: Presiden-
te: Sr. Giacomo Dalla Vecchia; Secretário: Sr. Cícero Dalla Vecchia. 5. Or-
dem do Dia: 1 - Aprovação das contas do exercício social encerrado em
31/12/2016; 2 - Instalação ou não do conselho fiscal; 3 - Retenção de todos 
os lucros remanescentes para expansão das atividades da sociedade, 
uma vez que os juros sobre capital próprio creditados no exercício supera-
ram o dividendo mínimo; 4 - Manutenção dos poderes da Diretoria para
decidir sobre a conveniência, épocas e montantes dos lançamentos e de-
sembolsos de Juros Sobre o Capital Próprio até a realização da próxima
AGO; 5 - Elevação do capital social de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e 
cinquenta milhões de reais) para R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões
de reais) mediante: 5.1. emissão de 3.680.000 (três milhões, seiscentas e
oitenta mil) de novas ações, sendo 920.000 (novecentas e vinte mil) de 
ações classe “A”, 920.000 (novecentas e vinte mil) de ações classe “B”, 
460.000 (quatrocentas e sessenta mil) de ações classe “C1”, 460.000
(quatrocentas e sessenta mil) de ações classe “C2”, e 920.000 (novecen-
tas e vinte mil) de ações classe “D”, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois reais 
e cinquenta centavos), totalizando R$ 9.200.000,00 (nove milhões e du-
zentos mil reais), que serão distribuídas como bonificação, pelo uso de  
R$ 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil reais) da conta de Reserva 
de Lucros da sociedade; 5.2. emissão de 16.320.000 (dezesseis milhões,
trezentas e vinte mil) de novas ações, sendo 4.080.000 (quatro milhões e 
oitenta mil) de ações classe “A”, 4.080.000 (quatro milhões e oitenta mil) 
de ações classe “B”, 2.040.000 (dois milhões e quarenta mil) de ações
classe “C1”, 2.040.000 (dois milhões e quarenta mil) de ações classe “C2”
e 4.080.000 (quatro milhões e oitenta mil) de ações classe “D”, ao valor
unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), totalizando
R$ 40.800.000,00 (quarenta milhões e oitocentos mil reais), que deverão 
ser integralizadas imediatamente pelos subscritores, sendo autorizada a 
compensação de eventuais créditos contra a sociedade; E consequente-
mente, nova redação do artigo 4º do Estatuto Social; 6 - Outros assuntos 
de interesse da sociedade. 6. Deliberações: Colocadas as matérias em
exame, discussão e posterior votação, tendo se abstido de votar os legal-
mente impedidos, resultaram aprovadas, nos seguintes termos: Item 1 da
Ordem do Dia: Aprovadas por unanimidade, na sua íntegra, sem quais-
quer ressalvas ou restrições, as contas da Diretoria e as Demonstrações
Financeiras relacionadas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, as 
quais foram publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” 
e “O Dia”, edições de 13/04/2017 (anexas); Item 2 da Ordem do Dia: 
Dispensada por unanimidade, a instalação do Conselho Fiscal no corrente
exercício; Item 3 da Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade, a reten-
ção de todos os lucros remanescentes, devendo ser adicionados à conta 
de Reserva de Lucros para posterior destinação pelos acionistas; Item 4
da Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade, a manutenção dos poderes 
da Diretoria para decidir sobre a conveniência, épocas e montantes dos 
lançamentos e desembolsos de Juros Sobre o Capital Próprio até a reali-
zação da próxima AGO; Item 5 da Ordem do Dia: Aprovado por unanimi-
dade, o aumento de Capital de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquen-
ta milhões de reais) para R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais),
totalmente integralizados, da seguinte maneira: 5.1. serão emitidas como
bonificação 3.680.000 (três milhões, seiscentas e oitenta mil) de novas 
ações, sendo 920.000 (novecentas e vinte mil) de ações classe “A”, 
920.000 (novecentas e vinte mil) de ações classe “B”, 460.000 (quatrocen-
tas e sessenta mil) de ações classe “C1”, 460.000 (quatrocentas e sessen-
ta mil) de ações classe “C2”, e 920.000 (novecentas e vinte mil) de ações 
classe “D”, todas ordinárias, nominativas, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois
reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 9.200.000,00
(nove milhões e duzentos mil reais), pela capitalização de Reservas de
Lucros, que serão distribuídas, de forma proporcional, respeitadas as clas-
ses de ações, aos detentores dos direitos; 5.2. serão emitidas 16.320.000
(dezesseis milhões, trezentas e vinte mil) de novas ações, sendo 4.080.000
(quatro milhões e oitenta mil) de ações classe “A”, 4.080.000 (quatro mi-
lhões e oitenta mil) de ações classe “B”, 2.040.000 (dois milhões e quaren-
ta mil) de ações classe “C1”, 2.040.000 (dois milhões e quarenta mil) de 
ações classe “C2” e 4.080.000 (quatro milhões e oitenta mil) de ações
classe “D”, todas ordinárias, nominativas, ao valor unitário de R$ 2,50 (dois
reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 40.800.000,00 
(quarenta milhões e oitocentos mil reais), que são subscritas neste ato, de
forma proporcional as ações já possuídas e integralizadas por compensa-
ção de créditos contra a sociedade; Em decorrência da deliberação acima, 
foi aprovada a seguinte nova redação do artigo 4º do Estatuto Social:  
“Artigo 4º - O capital social, totalmente integralizado, é de 
R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), dividido em 240.000.000 
(duzentas e quarenta milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor 
de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) cada uma, subdivididas em 
cinco classes: A, B, C1, C2 e D, sendo 60.000.000 (sessenta milhões) de 
ações classe “A”, 60.000.000 (sessenta milhões) de ações classe “B”, 
30.000.000 (trinta milhões) ações classe “C1”, 30.000.000 (trinta milhões) 
ações classe “C2”, e 60.000.000 (sessenta milhões) de ações classe “D”;” 
Item 6 da Ordem do Dia: Quanto a este item, não houve pauta em discus-
são. 7. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente no Livro próprio a qual, reaberta
a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada,
aprovada a sua lavratura na forma de sumário, tal qual faculta o parágrafo
1º do artigo 130 da Lei 6.404 de 15/12/1976. 8. Documentos: Boletim de
Presenças (Anexo 1), Boletim de Capitalização/Subscrição/Posição Acio-
nária (Anexo 2) e publicações em jornais (Anexo 3). 9. Assinaturas:  
Mesa: Presidente: Sr. Giacomo Dalla Vecchia; Secretário: Sr. Cícero Dalla
Vecchia. Salto, 26 de abril de 2017. Esta cópia confere com a original lan-
çada no livro próprio. Diretores - Assinaturas: Giacomo Dalla Vecchia - 
Presidente; Cícero Dalla Vecchia - Secretário; Natale Dalla Vecchia, 
Roberto Benito. JUCESP nº 257.090/17-4 em 06/06/2017. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.
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