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Alteração Contratual
(i) Rabi Participações Ltda., com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Maurilio Biagi, 
n° 800, 14° andar, Bairro Santa Cruz do Jose Jacques, CEP 14.020-750, inscrita no CNPJ sob o 
nº 10.376.845/0001-3 0, (“RABI”), representada na forma de seu contrato social por seu sócio controlador 
Rodrigo de Amorim Biagi, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, CPF/ME 093.766.928-88, RG 
13.594.177 SSP/SP, com endereço comercial mencionado acima; (ii) Mabi Participações Ltda., com sede 
em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Maurilio Biagi, n° 800, 14° andar, Bairro Santa Cruz do 
Jose Jacques, CEP 14.020-750, inscrita no CNPJ sob o n° 10.376.831/0001-16, (“MABI”), representada na 
forma de seu contrato social por seu sócio controlador Marcelo de Amorim Biagi, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, CPF/ME 149.599.598-43, RG 13.594.184 SSP/SP, com endereço comercial 
mencionado acima; (iii) Bob Participações Ltda., com sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na 
Avenida Maurilio Biagi, n° 800, 14° andar, Bairro Santa Cruz do Jose Jacques, CEP 14.020-750, inscrita no 
CNPJ sob o n° 10.376.839/0001-82, (“BOB”), representada na forma de seu contrato social por seu sócio 
controlador Roberto de Amorim Biagi, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF/ME 251.674.158-88, 
RG 19.560.940-2 SSP/SP, com endereço comercial mencionado acima; (iv) EBL Participações Ltda., com 
sede em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Maurilio Biagi, n° 800, 14° andar, Bairro Santa Cruz 
do Jose Jacques, CEP 14.020-750, inscrita no CNPJ sob o n° 10.376.765/0001-84, (“EBL”), representada na 
forma de seu contrato social por sua sócia controladora Elisa Biagi Loureiro, brasileira, casada, empresária, 
CPF/ME 314.009.518-01, RG 19.560.941-4 SSP/SP, com endereço comercial mencionado acima; 
(v) Maurilio Biagi Filho brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, 
residente e domiciliado na Rua Ângelo Zanello, n° 245, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14.096-110, 
portador da Cédula de Identidade n° 2.004.392, expedida pela SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 
034.078.028-20; E ainda comparece: Vera Lúcia de Amorim Biagi, brasileira, casada sob o regime da 
comunhão de bens anterior à Lei Federal nº 6.515/7 com o Sr. MAURÍLIO BIAGI FILHO, anteriormente 
qualificado, portador da cédula de identidade RG nº 3.303.621-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 054.772.168-40, 
com endereço profissional na Avenida Maurílio Biagi, nº 800, 14º andar, Santa Cruz do Jose Jacques, 
Ribeirão Preto (SP), CEP 14.020-750. Únicos sócios da Sociedade Empresária “Maubisa Agricultura e 
Empreendimentos Ltda.” com sede em Ribeirão Preto, São Paulo, na Avenida Maurilio Biagi, nº 800, 14º 
andar, Bairro Santa Cruz do José Jacques, CEP 14.020-750, inscrita no CNPJ/MF nº 60.140.084/0001-90 e 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE nº 35.208.478.824, resolvem 
de comum acordo: (1) Transformação da Sociedade em Sociedade por Ações, sob a razão social de Maubisa 
Agricultura e Empreendimentos S/A; (2) Se aprovada a transformação do tipo societário, (a) aprovação do 
Estatuto Social, (b) eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até 30 de abril de 
2024, (c) deliberação sobre a remuneração dos administradores. Pela totalidade dos sócios, foram tomadas 
as seguintes deliberações: (1) Observados todos os preceitos dos artigos 1113 a 1115 do Código Civil, foi 
aprovada a transformação da sociedade em Sociedade por Ações, que será regida pela Lei 6404/1976 (Lei 
da S/A) e prosseguirá desempenhando as mesmas atividades, mantidos seu objeto social (com acréscimos 
de serviços de consultoria) e sede, passando a denominar-se Maubisa Agricultura e Empreendimentos S/A. 
Ficam, ainda, mantidas todas as 54 (cinquenta e quatro) filiais da Sociedade já existentes. O capital social 
permanece inalterado, passando a ser representado por ações ordinárias, sem valor nominal, distribuídas 
entre os acionistas na exata e mesma quantidade e proporção das quotas até então detidas por eles, ficando 
preservados todos os ônus e gravames existentes sobre tais quotas, ônus e gravames estes que passam a 
incidir sobre as ações substitutivas das quotas, como adiante especificado. A distribuição das ações entre os 
acionistas passa a ser a seguinte: a) Maurilio Biagi Filho, detentor de 16.064.838 (dezesseis milhões, 
sessenta e quatro mil, oitocentas e trinta e oito) quotas, recebe 16.064.838 (dezesseis milhões, sessenta e 
quatro mil, oitocentas e trinta e oito) ações ordinárias, sem valor nominal; b) Rabi Participações Ltda., 
detentora de 9.042.399 (nove milhões, quarenta e duas mil, trezentas e noventa e nove) quotas, recebe 
9.042.399 (nove milhões, quarenta e duas mil, trezentas e noventa e nove) ações ordinárias, sem valor 
nominal) Mabi Participações Ltda., detentora de 9.042.399 (nove milhões, quarenta e duas mil, trezentas e 
noventa e nove) quotas, recebe 9.042.399 (nove milhões, quarenta e duas mil, trezentas e noventa e nove) 
ações ordinárias, sem valor nominal; d) Bob Participações Ltda., detentora de 9.042.399 (nove milhões, 
quarenta e duas mil, trezentas e noventa e nove) quotas, recebe 9.042.399 (nove milhões, quarenta e duas 
mil, trezentas e noventa e nove) ações ordinárias, sem valor nominal; e) EBL Participações Ltda., detentora 
de 9.042.399 (nove milhões, quarenta e duas mil, trezentas e noventa e nove) quotas, recebe 9.042.399 
(nove milhões, quarenta e duas mil, trezentas e noventa e nove) ações ordinárias, sem valor nominal. As 
ações assim conferidas aos acionistas serão devidamente registradas no livro de registro de ações da 
Sociedade. A totalidade das ações recebidas por Rabi Participações Ltda., Mabi Participações Ltda., Bob 
Participações Ltda. e por EBL Participações Ltda., em substituição às quotas anteriormente detidas, 
encontram-se, e assim permanecerão, por força do Instrumento Particular de Doação e Constituição de 
Usufruto de 24 de abril de 2009: (i) gravadas com a cláusula de incomunicabilidade; (ii) gravadas com usufruto 
em favor de Maurílio Biagi Filho e Vera Lúcia de Amorim Biagi, sendo que tais gravames serão indicados no 
livro de registro de ações da Sociedade; (2) Aprovado o Estatuto Social que constitui parte integrante e 
inseparável desta ata, na forma do Anexo 1, rubricado pelos sócios; (3) Nos termos do Estatuto Social recém 
aprovado, foram eleitos os seguintes membros do Conselho de Administração, com mandato até a 30 de abril 
de 2024: (a) Maurilio Biagi Filho, antes qualificado; (b) Vera Lucia de Amorim Biagi, antes qualificada; (c) 
Rodrigo de Amorim Biagi, antes qualificado; (d) Marcelo de Amorim Biagi, antes qualificado; (e) Roberto de 
Amorim Biagi, antes qualificado; e (f) Elisa Biagi Loureiro, antes qualificada. Presentes, os Conselheiros 
eleitos declaram que não se acham incursos em nenhum crime que impeça o exercício da atividade mercantil 
e tomam posse neste mesmo ato, mediante assinaturas dos respectivos termos de posse, que se manterão 
arquivados na sede da Sociedade; (4) Foi aprovada a remuneração global da administração, até 30 de abril 
de 2024, remuneração esta, no valor anual de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), cujo rateio 
entre a Diretoria e o Conselho de Administração deve ser decidido por este último órgão, em sua primeira 
reunião após este ato; (5) Foi decidido que todas e quaisquer publicações da Sociedade sejam efetuadas no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal “Tribuna de Ribeirão”. Declarações Finais: Em face do 
quanto deliberado nesta reunião, os sócios declararam transformada a sociedade em Sociedade por Ações, 
sem qualquer solução de continuidade dos negócios sociais, ficando os administradores encarregados de 
adotar todas as providencias que se façam necessárias, em face da referida transformação. Entre tais 
providencias, sem exclusão de outras, destacam-se as relacionadas com medidas de registro e arquivamento 
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a abertura dos livros societários e a devida inscrição das 
ações pertencentes a cada acionistas e os ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza sobre elas 
incidentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada a presente ata, que, aprovada 
por todos, foi assinada. Presidente: Maurilio Biagi Filho; Secretario: Rodrigo de Amorim Biagi; Sócios: 
RAB Participações Ltda., Rodrigo de Amorim Biagi; MAB Participações Ltda., Marcelo de Amorim 
Biagi; BOB Participações Ltda., Roberto de Amorim Biagi; EBL Participações Ltda., Elisa Biagi 
Loureiro; Maurilio Biagi Filho; Vera Lucia de Amorim Biagi. Conselheiros Eleitos: Rodrigo de Amorim 
Biagi, Marcelo de Amorim Biagi, Roberto de Amorim Biagi, Elisa Biagi Loureiro, Maurilio Biagi Filho, 
Vera Lucia de Amorim Biagi. Advogada: Flavia Turci, OAB/SP 80.699. JUCESP nº 242.839/22-8 em 
16/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. JUCESP nº 242.840/22-0 em 16/05/2022. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo 1 - Estatuto Social da Maubisa Agricultura e 
Empreendimentos S.A.: Capítulo I - Razão Social, Sede, Foro, Objeto Social e Prazo: Artigo 1 - Maubisa 
Agricultura e Empreendimentos S.A. é uma Sociedade por ações regida por este Estatuto Social e pelas 
disposições legais aplicáveis. Artigo 2 - A Sociedade tem sua sede e foro no Município de Ribeirão Preto, 
Estado de São Paulo, na Avenida Maurilio Biagi, 800, Edificio Spasse Corporate - 14 andar, CEP: 14.020-750. 
Artigo 3 - A Sociedade tem por objeto: a) A exploração de atividades agrícolas e pecuárias, em todas as suas 
modalidades, direta ou indiretamente, em terras próprias ou de terceiros, inclusive sob a forma de parceria 
rural; b) a administração de bens imóveis próprios, mediante aquisição, alienação, locação, incorporação, 
construção e exploração de empreendimentos imobiliários; c) a participação em outras Sociedades, 
associações, joint ventures e parceiras empresariais, e d) a prestação de serviços de consultoria. Artigo 4 - O 
prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5 - O capital 
social subscrito e integralizado totaliza R$ 52.234.434,00 (cinquenta e dois milhões, duzentos e trinta e quatro 
mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), dividido em 52.234.434 (cinquenta e dois milhões, duzentas e trinta 
e quatro mil, quatrocentas e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, indivisíveis em 
relação à Sociedade. Artigo 6 - Os acionistas da Sociedade gozarão, nos termos do artigo 171 da Lei 
6.404/76, de preferência para subscrição do aumento do capital da Sociedade. Parágrafo Único - O direito de 
preferência decairá após decorridos 30 (trinta) dias contados da deliberação relativa ao aumento do capital 
social. Artigo 7 - Os acionistas da Sociedade gozarão, ainda, de direito de preferência, no caso de alienação 
de participação societária pelos demais sócios. Parágrafo 1º. A transferência total ou parcial de ações do 
capital social a terceiros não será permitida sem o prévio conhecimento, por escrito, dos demais acionistas, 
que, com base na igualdade de condições e preços, terão prioridade na sua aquisição. Parágrafo 2º. O 
acionista que desejar alienar suas ações a terceiros deverá notificar os demais acionistas, por escrito, de sua 
intenção, especificando nome e qualificação do possível comprador, preço e demais condições da operação. 
Parágrafo 3º. Os acionistas notificados na forma do parágrafo anterior terão 30 (trinta) dias, contados a partir 
da data do recebimento da notificação, para o exercício de seu direito de preferência e, no caso de mais de 
um acionista desejar fazê-lo, o direito de preferência será por eles exercido na exata proporção da participação 
de cada qual no capital social. Parágrafo 4º. O procedimento acima transcrito não se aplica à cessão e 
transferência de ações entre os próprios acionistas da Sociedade, que poderá ser efetuada livremente, sem 
que qualquer acionista possa invocar preferência na aquisição delas. Artigo 8 - Cada ação ordinária 
corresponde a um voto nas resoluções adotadas pela Assembleia Geral da Sociedade. Artigo 9 - A 
Sociedade pode emitir cautelas, títulos múltiplos ou certificados representativos de ações, simples ou 
múltiplos. Artigo 10 - A Sociedade pode manter suas ações, ou parte delas, em contas de depósito, em nome 
de seus titulares, sem emissão de certificados, em instituições financeiras autorizadas pela Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM a prestar serviços de ações escriturais. Artigo 11 - Os dividendos ou bonificações 
em dinheiro serão pagos aos acionistas dentro do exercício social em que forem declarados, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua declaração, salvo deliberação em contrário da 
Assembleia Geral. Capítulo III - Assembléia Geral: Artigo 12 - A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, 
a cada ano, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, 
sempre que convocada pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas, nos casos 
previstos em lei. Parágrafo 1º - As matérias relacionadas no artigo 13 deste Estatuto somente serão 
aprovadas pelo voto de acionistas que representem, pelo menos, 60% (sessenta por cento) do capital social, 
se quórum superior não for exigido por lei ou por força de acordo de acionistas. Parágrafo 2 º - A assembleia 
geral será aberta e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na ausência dele, por quem 
for eleito pelos acionistas presentes, sendo que o Presidente da assembleia, por sua vez, indicará o 
secretário. Artigo 13 - Compete privativamente à Assembleia Geral, dentro de suas atribuições legais e 
estatutárias: (1) aprovar quaisquer alterações no estatuto social; (2) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os 
administradores e fiscais da Sociedade, fixar-lhes a remuneração e fiscalizar sua gestão; (3) tomar, 
anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles 
apresentadas, sobre a destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e pagamento de 
juros sobre o capital próprio; (4) autorizar a emissão de debêntures e partes beneficiárias; (5) suspender o 
exercício dos direitos de acionista; (6) deliberar sobre aumentos e reduções de capital e sobre a avaliação de 
bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; (7) deliberar sobre a transformação, 
fusão, incorporação e cisão da Sociedade, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-
lhes as contas; (8) autorizar os administradores a confessar falência e requerer recuperação; (9) autorizar o 
registro da Sociedade, e/ou de valores mobiliários por ela eventualmente emitidos, nos respectivos 
organismos, objetivando a colocação pública de seus valores mobiliários; (10) deliberar sobre a participação 
da Sociedade em outras Sociedades ou consórcios, participação em grupo de Sociedades, criação de 

subsidiária integral (inclusive pela aquisição e pela incorporação de ações) e a admissão de novos acionistas 
em Sociedade subsidiária integral já existente, bem como deliberar sobre a aquisição ou alienação de 
controle de empresas das quais a Sociedade participe; (11) deliberar sobre a transmissão ou oneração de 
participações societárias; (12) decidir a respeito da participação da Sociedade em negócios que não estejam 
relacionados à consecução dos respectivos objetivos sociais; (13) deliberar sobre a emissão, recompra, 
amortização, e/ou resgate de ações, debêntures, partes beneficiárias, cédulas pignoratícias e hipotecárias, 
notas promissórias e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários; (14) deliberar sobre a distribuição a 
administradores e funcionários de verba a título de participação em resultados; (15) dissolução da Sociedade 
e cessação do estado de liquidação. Capítulo IV - Administração: Seção I - Disposições Gerais: Artigo 
14 - A Sociedade é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Parágrafo 1º - O 
mandato dos Conselheiros e Diretores é de 02 (dois) anos, admitida a reeleição. Parágrafo 2º - Os 
administradores são investidos em seus cargos mediante assinaturas do termo de posse no livro 
correspondente e permanecem no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus substitutos. 
Parágrafo 3º - A remuneração total ou individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
será estabelecida pela Assembleia Geral. Caso a remuneração seja fixada de formal global, tal montante será 
distribuído entre os Conselheiros e Diretores da maneira que for deliberada pelo Conselho de Administração. 
Artigo 15 - O exercício de cargo de administrador prescinde de garantia de gestão. Artigo 16 - Os membros 
do Conselho de Administração e da Diretoria estão proibidos de usar a razão social da Sociedade em 
transações ou em documentos fora do escopo dos interesses da Sociedade. Seção II - Conselho de 
Administração: Artigo 17 - O Conselho de Administração será formado por no mínimo 03 (três) e no 
máximo 06 (seis) membros, eleitos pela Assembleia Geral, a qual indicará o Presidente. Artigo 18 - 
Ocorrendo vacância de modo a ficar o número de Conselheiros reduzido para aquém do número mínimo 
fixado neste Estatuto, deverá ser convocada Assembleia Geral para eleição e preenchimento dos cargos 
vagos. O mandato dos Conselheiros assim eleitos terminará juntamente com o dos demais conselheiros. 
Artigo 19 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
quando convocado pelo Presidente, ou por dois Conselheiros quaisquer, mediante aviso escrito, com pelo 
menos 03 (três) dias de antecedência. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração serão 
abertas com a presença de, pelo menos, 03 (três) de seus membros. Parágrafo Segundo - A cada membro 
do Conselho de Administração é atribuído um voto nas deliberações do órgão. Parágrafo Terceiro - O 
Conselho de Administração deliberará por maioria de votos. Artigo 20 - Compete ao Conselho de 
Administração, dentro de suas atribuições legais e estatutárias: (I) fixar a orientação geral dos negócios 
sociais; (II) eleger e destituir os Diretores da Sociedade, podendo fixar cargos e atribuições, e ratear entre eles 
e entre os membros do Conselho de Administração a remuneração global estabelecida pela Assembleia 
Geral; (III) fiscalizar a gestão dos Diretores e de mandatários em geral, examinando, a qualquer tempo, os 
livros, documentos e papéis da Sociedade e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em via 
de celebração e sobre quaisquer outros atos de interesse da Sociedade; (IV) autorizar, “ad referendum” da 
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício, o pagamento de dividendos anuais, 
intermediários ou intercalares e juros sobre o capital próprio; (V) manifestar-se sobre o relatório da 
administração e as contas da Diretoria; (VI) escolher e destituir auditores independentes; (VII) autorizar a 
aquisição de ações da Sociedade para permanência em tesouraria, obedecidos os limites legais e sem 
prejuízo do dividendo obrigatório; (VIII) aprovar o plano orçamentário anual da Sociedade e de suas 
controladas, até 30 de novembro do exercício anterior ao que se refere o mencionado plano; (IX) aprovar os 
seguintes atos, se não estiverem previstos no plano orçamentário anual: (a) a oneração de quaisquer bens e 
direitos da Sociedade, a prestação de garantias próprias e de terceiros; (b) a abertura e fechamento de filiais, 
escritórios, agências ou estabelecimentos da Sociedade; (c) a alienação, cessão de uso, locação, 
arrendamento, empréstimo ou qualquer outra forma de transmissão de titularidade ou posse de bens ou 
direitos da Sociedade; (d) a celebração ou modificação de qualquer contrato ou acordo pela Sociedade; (e) o 
início, pela Sociedade, de qualquer processo judicial e/ou administrativo, e a transigência relativa a qualquer 
processo judicial ou administrativo que envolva a Sociedade; (f) a realização de qualquer pagamento, 
dispêndio ou investimento; (g) a celebração de operações, financiamentos, contratos ou acordos; (X) aprovar 
a alteração de qualquer documento ou assunto que tenha sido objeto de aprovação anterior do Conselho de 
Administração; (XI) aprovar o uso de qualquer marca, nome ou símbolo que represente o nome, denominação 
social, razão social ou nome fantasia de quaisquer dos acionistas, considerando que os acionistas assim 
acordem antecipadamente; (XII) a aquisição, ou concessão a terceiros, incluindo os acionistas, de licença de 
uso, marca, patente ou qualquer outra propriedade industrial e intelectual, incluindo know-how; (XIII) formular 
e aprovar o voto a ser proferido pela Sociedade nas assembleias gerais ou reuniões de quotistas de empresas 
das quais a Sociedade participe; (XIV) deliberar sobre qualquer matéria não regulada expressamente neste 
estatuto. Artigo 21 - O Presidente do Conselho de Administração deverá convocar e presidir as reuniões do 
Conselho de Administração. Artigo 22 - Em suas ausências, o Presidente do Conselho de Administração 
será substituído em suas funções por quem for designado pelo Conselho, entre os Conselheiros. Seção 3 - 
Diretoria: Artigo 23 - A Diretoria é formada por no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) membros, eleitos 
pelo Conselho de Administração, que designará entre eles o Diretor Presidente e o Diretor Superintendente, 
tendo outros Diretores as designações que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração, por 
ocasião de sua eleição. Artigo 24 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada a pedido do Diretor 
Presidente ou de quaisquer dois de seus membros. Parágrafo 1º - As reuniões de Diretoria serão abertas com 
a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 2º - As resoluções da Diretoria serão adotadas pelo voto 
da maioria de seus membros, sendo que das reuniões serão lavradas as respectivas atas, que ficarão 
inscritas no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Artigo 25 - Caso esteja vaga uma posição de membro 
da Diretoria que implique na redução do número de membros da Diretoria para menos do que dois, o 
Conselho de Administração elegerá um substituto com mandato que coincida com aquele dos membros da 
Diretoria no exercício de seus mandatos. Artigo 26 - Observadas as condições e limites impostos por este 
Estatuto, em particular aqueles estabelecidos no artigo 20, os atos de gestão ordinária dos negócios da 
Sociedade poderão ser desempenhados (i) isoladamente pelo Diretor Presidente e pelo Diretor 
Superintendente; (ii) em conjunto, por dois Diretores ou um Diretor e um Procurador, desde que autorizados 
por deliberação de Diretoria. Entre os atos de gestão da Sociedade antes mencionados, incluem-se: (a) 
representar a Sociedade em juízo ou fora dele; (b) firmar acordos e contratos de qualquer natureza; (c) 
adquirir, alienar ou gravar bens e direitos; (d) contrair empréstimos e outorgar garantias de qualquer natureza; 
(e) nomear procuradores “ad judicia” e “ad negotia”, determinando o prazo de seus mandatos, que no caso 
de procuração “ad negotia” não poderá ser superior a um ano e no caso de procuração “ad judicia” poderá ser 
por prazo indeterminado; (f) emitir, aceitar e endossar cheques e notas promissórias, emitir e endossar 
duplicatas e letras de câmbio e fornecer aval relativamente a instrumentos de crédito e outros títulos 
comerciais; (g) abrir, movimentar e fechar contas bancárias; (h) contratar e demitir funcionários, estabelecendo 
seus deveres e salários; (i) receber e dar quitação, transigir e renunciar a direitos, desistir e assinar termos de 
responsabilidade; (j) praticar todos os atos de gestão necessários a consecução dos objetivos sociais; (k) 
manifestar o voto da Sociedade nas assembleias gerais e reuniões de quotistas das empresas da qual a 
Sociedade participe, de acordo com a orientação prévia do Conselho de Administração; (l) manter todas as 
suas operações e transações escrituradas separadamente, refletindo todas as transações e negócios; (m) 
segurar e manter segurados, adequadamente, por seguradora renomada, todos os ativos da Sociedade 
passíveis de serem segurados, contra todos os riscos em relação aos quais empresas que efetuam atividades 
iguais ou semelhantes geralmente se protegem por meio de seguro, visando o pleno ressarcimento do valor 
de reposição do ativo; (n) preparar e entregar a cada membro do Conselho de Administração, no menor prazo 
possível e, em qualquer circunstância, dentro de 2 (dois) meses após o término de cada exercício financeiro 
da Sociedade: i) a conta de lucros e perdas (consolidada, se for o caso), demonstração da origem e 
aplicações de recursos da Sociedade referentes àquele exercício financeiro; e ii) o balanço da Sociedade 
correspondente ao encerramento do exercício financeiro em causa, (consolidado, se for o caso); (o) 
imediatamente após o seu recebimento, entregar a cada membro do Conselho de Administração cópia de 
todos os outros relatórios, incluindo cartas relativas à gestão da Sociedade a ela submetidos pelos seus 
auditores, se existentes, relacionadas a quaisquer auditorias, sejam anuais, intermediárias ou especiais, dos 
livros da Sociedade, realizadas por tais auditores; e (p) tomar todas as providências relativas a abertura e 
fechamento de filiais, matrizes, agências, escritórios e estabelecimentos da Sociedade. Parágrafo 1º - A 
Sociedade poderá ser, ainda, representada por um membro da Diretoria e um procurador ou por dois 
procuradores, sempre com base em duas assinaturas, dentro dos limites estabelecidos para os poderes 
outorgados nas respectivas procurações. Parágrafo 2º - A Sociedade poderá, também, ser representada por 
um só membro da Diretoria ou por um só procurador perante qualquer entidade legal, autoridade, órgão ou 
departamento, desde que o Diretor ou o procurador tenham sido formalmente nomeados pela Diretoria para 
este fim. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 27 - A Sociedade tem um Conselho Fiscal, de caráter não 
permanente, composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, que somente é instalado por 
deliberação da Assembleia Geral, nos casos previstos em Lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral que 
deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal deve, também, eleger seus membros e fixar sua remuneração. 
Capítulo VI - Exercício Fiscal, Demonstrações Financeiras e Demonstração de Lucros e Perdas: 
Artigo 28 - O exercício social coincidirá com o ano civil. Quando ocorrer o encerramento do exercício social, 
a Diretoria fará com que sejam elaboradas as demonstrações financeiras, submetendo-as à Assembleia 
Geral, juntamente com a proposta de distribuição de resultados. Parágrafo Único - Por exigência legal ou por 
deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração poderão ser elaborados balanços e 
demonstrações financeiras intermediários ou intercalares. Artigo 29 - Apurado o resultado do exercício social 
e feitas as necessárias deduções legais, o lucro obtido deve ter a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por 
cento) do lucro líquido para a constituição de fundo de reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do 
capital social; (b) 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição de dividendo anual obrigatório para os 
detentores de ações. Parágrafo 1º - A Assembleia Geral deve resolver sobre a destinação do lucro 
remanescente, podendo destinar parte dele para distribuição de participação nos lucros ou resultados a 
administradores e funcionários. Parágrafo 2º - O valor pago ou creditado a título de juros sobre capital próprio 
será imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício, integrando tal valor o montante dos dividendos 
distribuídos pela Sociedade para todos os efeitos legais. Artigo 30 - Dividendos atribuídos a acionistas e não 
retirados não renderão juros nem serão passíveis de correção monetária e prescreverão por decurso de 
prazo em favor da Sociedade após decorridos 3 (três) anos de sua distribuição. Capítulo VII - Liquidação: 
Artigo 31 - A Sociedade será liquidada mediante a ocorrência dos eventos previstos em lei e a Assembleia 
Geral determinará a forma da liquidação assim como elegerá o liquidante e o Conselho Fiscal que atuará 
durante o período de liquidação. Capítulo VIII - Acordos de Acionistas: Artigo 32 - Os acordos de acionistas 
deverão ser arquivados na sede da Sociedade, bem como as obrigações e ônus decorrentes de tais acordos 
deverão ser averbados nos livros de registro de ações e nos certificados de ações, se emitidos. Artigo 33 - As 
disposições dos acordos de acionistas, devidamente arquivados na forma do artigo anterior, deverão ser 
observadas e cumpridas por seus signatários e pela Sociedade, em especial as disposições relacionadas 
com a compra e venda de ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de 
controle. Parágrafo 1º - Os acionistas podem promover a execução específica das obrigações assumidas, nas 
condições estipuladas em seus acordos. Parágrafo 2º - O presidente da Assembleia Geral ou do Conselho de 
Administração não computará o voto proferido com infração de acordos de acionistas devidamente 
arquivados. Parágrafo 3º - O não comparecimento à Assembleia Geral ou às reuniões do Conselho de 
Administração da Sociedade, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas 
ou de membros do conselho de administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte 
prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de 
membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada. Artigo 34 
- Os acionistas vinculados a um acordo de acionistas deverão indicar, no ato de arquivamento, representante 
para comunicar-se com a Sociedade, para prestar ou receber informações, quando solicitadas.
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