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r61.198.164/0001-60] 
PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
Av. Rio Branca. 1459 
Rua Guainases, 1238 

L ampos Elíseos - CEP 0..205-905 
SÃO PAULO 

)i 

Port&Sguro Companhia de Seguros Çerais 
Av. Rio Branco, 1489 São Paulo SP O 1205-905 
R. Ouaianases, 1238 São Paulo SP 01204-001 
CNPJ 61.198.164/0001-60 
www.portoseguro.com.br  
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ANEXO II- DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITO 
DE HABILITAÇÃO 

  

 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

  

  

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS. 

Prezados Senhores, 

A empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 61.198.164/0001-60, sediada à Avenida Rio Branco, 1489 
e Rua Guaianazes, 1238, Campos Eliseos, São Paulo - Capital, telefone (11) 
3366-3258, e-mail:  edital. 1icitacoes(aportoseguro. com. br,  por intermédio de seu 
representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO N° 
011/2020, para aquisição de Bens Comuns, em cumprimento do previsto no 
inciso VII do artigo 4.° da Lei n.° 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as 
penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos para participação no Pregão supra citado. 

São Paulo, 10 de Março de 2020. 

Assinatura 

GILVAN WANDERLEY DE FARIAS SOBRINHO 
CPF: 010.838.293-19 
RG: 2435428 



CARTÕtIO AZEVÈDO BASTOS 

Autenticação Digital 
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Cód. Autenticação: 102271303201126060874-1; Data: 13/031202011:3039 

Seio Digital de Fiscalização Tipo Normal C-  AJW86855-USMV; 
/ 	 Valor Total do Ato: R$ 456 

V8~ 99eo8dMegoda 
8 '&I8ira os dados do ato em: https:llsetodígltal.tjpbjus.br  J 

PORTO 
SEGURO 

SEGUROS 

São Paulo, 10 de Março de 2020. 

Assinatur 

OLIVEIRA SOUZ. 
PROCURADORA 
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CREDENCIAMENTO / PROCURAÇÃO 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
011/2020 

  

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS. 

Prezados Senhores, 

A empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°61.198.164/0001-60, sediada à Avenida Rio Branco, 1489 
e Rua Guaianazes, 1238, Campos Eliseos, São Paulo - Capital, telefone (11) 
3366-3258, e-mail: edital. licitacoes ;porto seguro. com. br, por intermédio de 
seus representantes legais abaixo assinados, através da presente credencial, 
constitui para os fins de representação perante aos procedimentos do Pregão 
Presencial n° 011/2020, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SIMÕES, a pessoa abaixo qualificada: 

GILVAN WANDERLEY DE FARIAS SOBRINHO 
CPF: 010.838.293-19 

RG: 2435428 

Com amplos poderes de decisão, podendo assim retirar editais, propor seu 
credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada podendo 
para tanto assinar propostas e declarações, ofertar lances, negociar preço, 
interpor, renunciar a recursos, desistir, assinar atas, prestar esclarecimentos, 
firmar compromissos, receber notificações e intimações, em nome desta, 
defender aos seus interesses, praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, exceto assinatura de contratos e ata de registro de preços. 

í5ndreZa C. de OUveir ValdeS 
procurador(a) 

RG: 29.g16.899-2 SSPISP 
CPF: 226.772.2,00 

Porte-'-tiro Companhia de Seguros Gerais 
Av. Rio Branco. 1489 São Paulo SP 01205-905 
R. Guaianases, 1238 São Paulo SP 01204-001 
CNPJ 61.198.164/0001-60 
Www.portOseguro. com . br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastosnot.br  

 

      

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

   

        

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-XIX2) 
e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do 
site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
SEGUROS GERAIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/03/2020 13:28:31 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 1' e 21  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Gastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1484465 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 13103/2021 11:30:39 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 102271303201126060874-1 a 102271303201126060874-2 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória ri0  2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N 00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b45f5ddee3054ad6a25809f8909f3ed4f55b06ac22610403a882ff806df296201 c0a0756dd0a93eb7c840fdeb3c65808 
eeff3908c05e950b39ad6fdca5b6c681 2 
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90  TABELIÃO DE NOTAS 

MUNICÍPIO DE SAO PAULO 
COMARCA DE SÃO PAULO - SP 
PAULO ROBERTO FERNANDES 

= LIVRO N° 11.044 PÁG. N°345 - AM - PRIMEIRO TRASLADO  

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS e outras. 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que. aos dois (02) dias do mês 
de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), nesta Cidade e Comarca da Capital, do Estado de São 
Paulo, em diligência, na Alameda Barão de Piracicaba, no 618/634 - Torre B - 2° andar, Campos 
Elíseos, perante mim escrevente autorizada do 9° Tabelião de Notas, apresentaram-se como 
OUTORGANTES: 1) PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, sociedade com 
sede na Avenida Rio Branco, n° 1.489 e Rua Guaianascs, n° 1.238, Campos Elíseos, São Paulo/SP, 
inscrita flO CNPJ/MF sob o no 61.198.164/0001-60, com seu Estatuto Social consolidado registrado na 
JUCESP sob o n° 2.595/19-9, aos 07/01/2019, que fica arquivado neste Tabelião na pasta 1414/2019. 
juntamente com a Ficha Cadastral Simplificada emitida aos 04/06/2019, autenticidade 118258174, neste 
aio representada de acordo com o artigo 9°, § 4° do referido Estatuto Social por seus.Diretores, Srs. 
LENE ARAUJO DE LIMA, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 
20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 118.454.608-80 e JOSÉ RIVALDO LEITE DA 
SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 

15.407.073-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 047.332.458-07, ambos com domicílio profissional na 
Alameda Barão de Piracicaba, n° 618/634. Torre B - 10° andar, Campos Eliseos, São Paulo/SP, eleitos 
conforme última deliberação em AGE realizada aos 20/08/2018, registrada na JUCESP sob o n° 
2,595/19-9, aos 07/0112019, arquivada nestas notas na pasta anteriormente mencionada, os quais 
declaram sob responsabilidade civil e criminal não ter ocorrido mudança na representação; 2) ITAU 
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.816,067/0001-00, 
com sede na Alameda Barão de Piracicaba, n° 618/634 - Torre B - 20 andar, Campos Elíseos, nesta 
Capital, com seu Estatuto Social consolidado registrado na JUCESP sob o n° 426.249/18-5, aos 
06/09/2018, que fica arquivado neste Tabelião na pasta 1417/2019, juntamente com a Ficha Cadastral 
Simplificada, emitida aos 04/0612019, autenticidade 1182592 10, neste ato representada de acordo com 9 
artigo 9°. § 4° do referido Estatuto Social por seus Diretores, Srs. LENE ARAUJO DE LIMA e JOSE 

RIVALDO LEITE DA SILVA, acima qualificados, eleitos conforme última deliberação em AGOE 
realizada aos 28/03/2018, registrada na JUCESP sob o n° 426.249/18-5, aos 06/09/2018. arquivada 
nestas notas na pasta anteriormente mencionada, os quais declaram sob responsabilidade civil e criminal 
não ter ocorrido mudança na representação; 3) PORTO SEGURO PROTEÇÃO E 
MONITORAMENTO LTDA, sociedade com sede nesta Capital, na Alameda Barão de Piracicaba. n° 
618/634. torre B. 2° andar, lado B. Campos Elíseos, inscrita no CNPJ sob n° 02.340.041/0001-52. com  
seu contrato social consolidado em 10/08/2018, registrado na JUCESP sob a° 478.504/18-4 aos 
09/10/2018, cuja cópia autenticada fica arquivado neste Tabelião na pasta 1517/2019, juntamente com a 
Ficha Cadastral Simplificada, emitida aos 14/06/2019, autenticidade 118818649, neste ato neste ato 
representada de acordo com a Cláusula 10a, § 6° do referido contrato social por seus Diretores, LENE 
ARAÚJO DE LIMA e JOSÉ RIVALDO LEITE DA SILVA, acima qualificados, eleitos por prazo 
indeterminado conforme § 10 da referida cláusula; 4) PORTO SEGURO LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA, sociedade com sede nesta Capital. na  Alameda Barão de Piracicaba. n° 740, torre 
A. 5° andar, Campos Elíseos, inscrita flO CNPJ sob n° 19.091.996/0001-16, com seu contrato social 
consolidado em 18/04/2019, registrado na JUCESP sob n° 247.898/19-3 aos 14/05/2019. cuja cópia 
autenticada fica arquivado neste Tabelião na pasta 1518/2019, juntamente com a Ficha Cadastral 
Simplificada, emitida aos 14/06/2019. autenticidade 118821046, neste ato neste ato representada de 
acordo com a Cláusula I W, § 60. do referido Estatuto Social por seus Diretores, •1 JOSÉ 
RIVALDO LEITE DA SILVA e LENE ARAÚJO DE LIMA, acima qualificados, e ei ' / r prazf 

IIIIIIHIIIIIIIIIIflhIIIgI R lartuni 124 Republica - Sso 	-SP 



EMOLUMENTOS R. 404.82 

ESTADO R$, 115.04 

SEC. 	FAZ. R. 78,68 

H4P. MUNTC P5. 8,64 

MIS. 	PtJSLICO 5$. 19,44 
REC. CIVIL 5$. 21,32 
TRIB. JUSTIÇA 5$. 27,80 

SANTA CASA 5$. 4.06 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII 

1113797111R0000000077W0197 

Total 	 0,00 

lss 	 0,00 

Caistte o selo no site 

líscxi4sp.jis.br  
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90 TABELIÃO DE NOTAS 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

COMARCA DE SÃO PAULO - SP 
PAULO ROBERTO FERNANDES 

TODO OU EM PARTE, DESDE QUE COM RESERVA DE IGUAIS PODERES PARA SI, E 
TERÁ VALIDADE POR 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DESTA DATA. O Outorgado ora 
constituído fica ciente de que ao se desligar do Conglomerado Porto Seguro do qual faz parte. no mais 
poderá exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados 
após sua saída, sendo inclusive responsável por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes 
revogados. Assim o disseram, do que dou lë. me pediram e eu lhes lavrei o presente instrumento, que 
depois de lido e achado conforme, aceitam, outorgam e assinam. Eu. (a) TAMIRIS APARECIDA 
LOPES RIBEIRO, Escrevente autorizada o lavrei e conferi. Eu. (a) HOMERO CAIRES FRIAS, 
Tabelião Substituto, a subscrevo e assino. (La) ////,HOMERO CAIRES FRIAS liii MARCELO  
ZORZO liii LENE ARAUJO DE LIMA 7/li JS.RIVALDO LEITE DA SILVA liii Nada mais: 
Trasladada na mesma data, dou fé. Eu, 	7" -- 	/ 

(Homero Caíres Frias). Tabelião 
Substituto, a conferi, subscrevo e assino em pú6lico e raso. 

tUrun 

9°TAB'F.UÃO DE NOTAS 

Hei. PAULO ROBERTO FERNANDES 
TABELIÃO 

Bel. JOSÉ SOLON NETO 
TABELIÃO SUBSTITUTO 

Hei. AIRTON FERNANDO POLETTO 
TABELIÃO SUBSTITUTO 

HOMERO CAIRES FRIAS 
TABELIÃO SUBSTITUTO 

iva Marconi.124 - S. Paulo 



BMG SEGUROS S.A. 
CNPJ 0110,406.258/0001-70 'SIRE 35300901980 
Atado Reunião do Conselho de Administração  

Reaila.d. em lemes Junho de 2019 
1' Dsla.Kor.. Lou( daRosasIlie'  das tO d/oo do mescle lanho II. 2019, 
ão tO retos, no uode soomel da BMG Seguros 8*.. ra Avenida Presi 
M Juscelino K,4-ituoitok, ne  1 o, Seio 52.190002,5/um/der, CEP 04 
000. Via Nova Corrooição. Muoilple de São Pondo. Estado de São 
rÇurnaonhiol. 2.oÇOnyoo.ç$e • Fr,0noçae' Dioperuada o convoco 
tendo em viola o pree.50çu de 1040000 membros do Conselho do Adm/nic- 
truçdod. Curnpoob,o ('Qgo004-elogs(. 3,zMeoaç,Os trabalhes (orem pte-
sididos pelo Sr. A,cOrtto domes Gurrnoràes o ooCretanodos pelo Sno 0000 
00,0010 Dorrmtngoeo. 4,r00deo[dQDi8/ boame, d/ncon000 e retificação de 
lodos os deéberuçõeu ioerudos o, Reunião do Conselho de Adm/ootrsçao 
100/0040 em r do abril de 2010. 5 -  Onllb,racôe.' Instalado a realigo, 
após a análise  disuuauio da moledo objeto da ordem do dia, os 000se-
Ibeiros doc,diram, por unanimidade de 00100 e soro quaisquer rectriçdon. 
51. A hm de sanar quaisquer irmagdaridades decormentos do avcõoola do 
00000seçao poro, Rounloo do Cortoolhode Administração reoilaude rim 1 
dc abel de 2019, ratificar todas os deliboroçõen tomedou no retetido ruo' 
dão, lrrdmaodo a moleiçdo doo membros do Dlretona o v0000çdo dos seus 
toeedubos por 3 (Pés) coou, contados do 1 da 0561 de 2010, a sabor (1) 
Jorge Lanmleoso NIcolei 800tAnea. braslairo. Canudo, engenheiro. retr 
dente o donrorbodo no Cidade de 580 P0140, Estado de Sã. Paulo, no Ruo 
P.eOd, 1.662. opanomento 81, Campo Bolo, ,osoroo no CPFAIF 00h00' 
091.910.~, portador do C4dOIO de Identidade ne  13200535 SSP/SF, 
aleIto paro o Congo de Diretor Pmn,dento de COerçboniria e roop000doel (i) 
por releç600 000m a S000p (Circular Suuap e' 23412003). (li) polo 000trala-
911040 000respondenlos de mioms089oto e pelos serviços p010105 presta-
doo (Curto Clromdur SuooplCGR.AT 17 112010); (111(0 polo cvrroomação osu-
peod000de repeeseotonten de sagroeoe pelos e.00stçco por 0105 prestados 
(Carta Circular Saoap/CORAT6. 112016); (ii) D.ssla Jorge Namnor Rengei, 
0000gado e 000tablilcto. InscrIto nu OAB/SP sob 0276.5305.0 CRC/0P 
505017 169,900/5-7, pottudvn do ooeelma de Identidade n' 19,402,200'O, 
eoped/do pelo SOP/SP, inscrito no CPF/MF sob on' 102.061,088-80. 1051. 
dente odomiolodo na Cidade do São Pendo. Estado da São Pondo, coom 
endoroço comercial na Aves/da Brigadeiro Faria LImo e' 3.477, 9' andor. 
CEP 00.538-133. vindo pare o cargo do Diretor 000011,00 A4-rrinntnetmvo 
F/nortoe,m do Companhia o responsável (1) odmninlsirOõuo-SnenoO/ro do 
COtmpafllne (Cimnuler Surp n 23412003); o (ii) pelo eooropeehomonbo, no-
p0001390 e osmprrmenlo das oorebas e procedimentos de 000tabl,dade 
(R000luçao CNSP o' a211201 5), (lii) 900010 Oilner Coo6ehe, bmaololro, 
ousada. edmint550dnmo do empresaui residente e dolrrinlioda nu 001040 
de São Pai,lo. Estudo de São Pondo, na Rua Lonoardo Ceroelru 00100400. 
n' 50. oportornenro 80, 140002, 6,1100 P00010080 Morumbl, CEP 05705' 
270, inscrito no CPFflu4P eals e' 290,009.8118-29 e puolodvno do Cédrão de 
Identidade n 29.834.590-0. aleito par, o cargo de Dlr000ro Técnico do 
Cernpanir'lO e rsupomtsáonl (1) tdsrti000 0100001 )C/rOcionS550p o' 23412003 
e Resolução CNSP o' 32112015); (Ii) polo cumprimento dou obrigoçCos da 
A000iuçAo CNSP e' 143 de 27 da ,Iuaembrn de 2005 (Carta Ciromder Ou-
saplCl3RdT 171/Soto);. (is) Marco 9050010 Alrivaeu, 10006000. 04oude, 
emrgaebeiaa, portadoo da 00000a de vI000dade A 0.0' 7.61 eopetli-
00 pelo OSPISFO inscrito no CPFIMF sob 06.002975.098-96. reeldonto 
o dorolodlado na Cidade de São Paulo, Estado de São P0010) 00 OJameda 
dos Guaiasas, n 164- OS 05, CEP 00079-010, imtmàurrdposs, eleito paro o 
00,90 de Diretor da Caerpamrldo o rosponoávol: (1) pelo mimprinronto do dia-
posto na Lei 170.613/08 (Circulares S000p n'234103 e n' 445/12); (II) pe-
los controlou lntor000 (Ciro,dar SUSEP e' 245/04), o (lil( paios 000110100 in-
tonten eupasitloss peru o prosnoçao 000rmo fraudes (Clrctdor Susop 17 
344/07). 52. 0,1160, 0000 um doo Orotoms 010000 em CI da abri do 2019 
robliou 000 declaração de que vou outã impedido de amoroso 01011/o/sIre-
590 do Companhia, par ler especial, ou em ertsdo 00 condenação 01,011-
na!, 00 por SO 00000101 sob os eleitos 11010,00 do pone quo vodo, ainda 
que lomporeromonto, o acesso 0 urges públicos, ou por crime lalimon-
lar. de Prevaricação, p011000 oubomou, c000vssdo, p000lalo, 00 000tre a 
economia popolor, contra o sistema t/nammelmo naciomrat, contra normot 
90401000 da 00000rlOeoio, contra os relações do consumo, lê publica, ou 
o pooprlodade, estando, porlamdn, em ostriro nbsomânnia doo moqulslros 
previstos co artigo 147 do Lei o' 6.45417070. 000totme declaração atqul' 
iodo na cade da Companhia 8. 0000croesoeta; Nada moas torcendo o 
ser brotado. u F100ldeerto dou pot oiruorrodo u Reunião, da qual se 100mev 
a presente ata em lorrrra de sumario que 10/ por IOdoo os pr0000teo. RI' 
surdo Armes Guimorges, Mordo Aloon 00410,/o, Marco Antonio Antu000 
o Leonardo 40416 POlOãa Dlrelooae eleito.: Jorge Laut/000 50010/ 
Soot' Anno, Demo Jorge Nomor Rangei 8000ba 0I'roen Coutinho e Mordo 
Antonio õntu005 RIcardo Aosfleo Galmardes - Presidente do moo,, %I-
ao 

i
.. P010050 Domingo.. - SesleIdrIo da mesa. JUCESP n' 525.539/190 
oro 02.10.2019. Gisela SImieerO C050hio - 000retdna Gatol. 

quinta-feira. 10 de outubro de 2019 D&ã4o 06101.1 Errrprruoroal 5/o Paulo, 179(192)-O 

UITERA11M SERVIÇOS DE TRADUÇÃO LTD65  sito à Rue Anerá, 125. 
fundou, unidodo 19- Jardim EntOba-Pod-SP-CEP; 06063-130, leeorea 
eu CNPJ sob o' 04,054.055/000t-80 e CCU 01 26.070. Ceamorroo e 
encanamento de suas atiordadeo em 2OlSetamrtoi2OtB. 

ULTRA S.A. PARTICIPAÇOES 
CNPJ N' 54.041.439,0001-91 - NIRE 35.2.0010570'2 

Aia da A0000trleleie 0.,'et Ealrsordkrdris 
Dele, hora e local, Ode 005400 do 2019, 13510:00 boroA na cedo noc,aide 
URra S A Portictpeç800 ÇCompanhi6.(, o, Avenida Bng040trc Lole durtOelO, 
e 1.343,9' ar, o, c,dado e Esb000 de Ode 00,40 Prs.ença/ Acionistas; 
representando a moralidade do capital 000141 de CoenpoohU- CO~: 
Dreponnode o publicação de editei do 0000500060, no borro do artigo 124, 
§45 da Lei fle  6.404/76 Moo.; Pedro Worrgreohownàl - Pmesidenlu, Loolode 
C.C. de dardrode Olho. Oaorotdrin, 006.0. de Dia. Deliberações, 00 
acIonistas da COrr,punh'o repreuoniorrdoa lota/dado 40002/101 social, tomo-
rara ao seguintes deliberações, por unanimidade do votos, fiem quaisquer 
resualoao ou enrorrdou: (I) opr050r O lovratomo tia ata desta A000rnbloia Oro 
turno do sumário, cuniorme dioprie 0§t'do artigo 130 da lei n°6.404(76 e 
O 01000 tOdo Eutatulo Sooial da Curnpaoh/e, lii) tendo Cm 04/la o eoeroléo 
do thmn,to de preferência, flue Iermco do artigo 190 seguintes do Estototo 
50010100 Compohla, polos acionistas drsa Maria Vilela Igel, Fablolgol. Mor-
da igol Joppert JOyco Igei de Castro Andrade, Luclu do Castro Andrade P1-
lo. Brtorte lgl, Pedmwoogrschooski e Roberto Jopporl, pare equisiçáode 
1.984.000 oç000 ptofetorlclair rosgatuonls de ottr000áo do Carrrpatdm)n - son-
do 1.400.000 ações proterencu,s reegutãoons do htidundode do Sr P0086 
Ourlltorme Aguiur Cunha, 06.000 oç000 ptoteroncie/o rosgat000is da 
tltoboridado do Sru, Ano Paulo do Ocnirca Cunha. 66.000 açdon prelererrol-
ais resgatáveis do tdrdurrdudo 110 Sr. Pedro Augusto do CoioimOa Cunhe, 
66.000 aç005 prOtemoriotoin rosgorduolo da Olinlorldadu do Sr.Guiinherroo de 
Osniroz Cunha .66.000.~  preterenoiuis re000táoolo do titulurldode de 
&.Eduardo Queima Conto - cado um dos demo,s ecionisies do Companhia 
000tlrrrra oopresoca o inotolauelrrreole quo 0,60 0,00/o,, usou d;moito do pme-
len000, em relação, tais ações, que Oro tomam ofertados. e declar, suo ao-
presou onuonc',a à compra o oenda 80101005005 som qua,sq000 r0000tone; 
(Si) bordo em 01510 trotottuoO prévIos 001/n os uo/000tos. boi dado 000 0010-
olsbos dotentoros de oç005 prelOrorrctati resgatáveis o oportunidade do ucn-
natterrm suas oçileu proteronclals mesøatdosrlo Cm ações ordiná/an de 
aetleodo de Compaohla, nu ptopooçio da  (um.) ação crdlodr/o paro cade 
1 (uma) .590 ptolereocet t0000t000l de/da, trndo os toionistan Ana Morra 
1/Sela Igel. Fobia ignE Marcia 1901 Jnpport, Joyoo 150140 Contmo /0101040. 
Lado de 041100 Armdrade P411. 00/ato 1001,  Pedro WOnglcorr0000/ eRoborlo 
Joçpeet sol,oitado e corroeredo das 1 684,500 eçues proter000;a;s ros0ald-
sulodi 000 Omriuimdedo oro 1.664 OCO OÇOOS Ordétõruo, Ato Cofli;flUO 0500-
0ldalasda Componho ropoesonlando o totalidade tio oopital 000,1 optou.- 

paran0nlmldadn o sem 10.504/uso omatcet000do1.604 10)0 o~-  p
ISmsedalcrosgardoolo do Ot,dOrldado de rolo acionistas,, OtO 05005 uadinddao; 
M ept000t o oltntaçdo do artigo 540 Estatulo 00000 do Companhia pomo 
refletir as deliberações tomadas acima, passando o vigorar coro eliodola 
~dieta come soguinlo morteção. 'Amlipa5 ' O capita/ 100,01, 5,4100010 C km-  
legra/irado, Ode P2 1.027 258 576. 77 (cor 0,1500. 00100 0000 miomdee, de' 
zermroo o cinq000ro e/oro ml) gui0000too e setenta 80010 rua/o e Setenta O 
att0000taom), 10001100 Oro 71.950 052 ações 0000márloo e 3.801.773 02/100 
Portar-roogatáireio. tudoo -  inativas .sem ooier -,h-/"(,) 0900-
sota rarrollficaçãe doo deliberações lomodos 005 8005 (nili). (lo) .(o)daí 
Meda Aso.rrtblela 0.06 Extraordináriade Companhia reelloade em IS! 
070019. ('Aaaoreolale de12107(2018'), nos teimes deuot'troo obaloo, tioar-
deenprosuamnente rot1booduo 10400 00 demais delibomoçdes tornrodoO rio Ao-
saroblolo do 12/D7/2S19. as goalo permanecem em pleno vigor e malmo-
doe; (o) aprovar  reeratlflooçio do delmb000çds 0,0/uda 00 éeer (olil) da elo 
de A050t000/a de 12/07/2019, de rondo a constar que os 40/Ocirlan da 
Coerpunluo mepreseotandoa oral/dado do capital cvnial opr000rnnr por urre-
,drnidade e sem ressaloos o reugato do 3,001.773 aç000 protar000io,s 190-
65100010 )Açé.s Re.get. CoerdInloosdol  modlonbo a entrega de 
11.440.755 açée orioná,Iao do 0005040 do ultropum Porosilmeçdee S.A., 
soerqvantua 06000 050010 no CNPJ subo' 33250439,0001-39 )Uitrapaf) 
deerolar/audo da Companhia em 010/domo oquiuolento à participação doA-
da de tormo /04/reto 00 capital 0001,1 do Uorepor em 12/07/2019, data do 
1,09010, ROlO o Sr Peulo Océborme Apoiar Cunho, pelo reopootIvo oatoe 
000tdbll nos remotos do urt 2240 Lol  n. g.249.  do  1095. coma coosoquonto 
redução da capital 500/08 da Carnpuohio e postenor oanvaicmorrto dou 
AçOres Resgate C000ini000do; 0(b) aprovem o raeensl000ç4o da dolemoroçao 
lattr,du no e.er (lo) do uru da 050orrrbloéodo 1210712019, do modo o 0005ter 
que. 00010 do apr000çáo do nem (e)" ec/mr, os 0000intus da Compartiu 
representando a lOtal;/lade do capital 00010) aprovaram por unaolmldade e 
saro mesuotuos, a redução do copIei snoai do Companhia no Odor da AS 
62.550258.42 )oinquontoodois 000tdes, quinhentos 0 -quente e 11000 mil, 
40000100 soei. reais e quarenta e dois onntaootl. p05541010 o capital social 
a som de OS 574.699.370,35 )rt000000ins o Sabota o quatro mIlhões, sem-
certos e n0500ta e teve mml, 110,00105 e setonia reais e trinta e 01100 ceete-
eco); e(o) opmnsor a rerratitso.ção da deliberação tomada soltem (e) da 
atada Ansornbleia do 12/57/2019, de modo o constar que, d/ooto da apro-
vação dos 118mb (o)e )b) acima, poro mOBilo os deliberações tomadas, trono 
apr00000 o eaol0000 do Artigo 6-A e o olterução 40011/905 do Estatuto 
SoCial da Coroponhio, que passara olor e seguinte rodaçõo; 38111905.0 
~UM social, Ouboimritae ietegtatirado, ride 9$ 974.699.310,35 (000860rr-
teso oaierta e quato milir600 oa/0000moa 0000001000000 mil trozerttao o 
.010010 maio e trinta e c,rtoa CeltlasOo), dicidi800rrr 71.950.002 09800 0041-
ladroas, 10400 00000,eti000 coam Polar n--] ,"A 05000/o dos deiibeto-
çøeo ora rertticadus permanecem 000dlcl000dus nos bommoo çresIStOS 00 
ele do da Assembleia do 12/0712019. Por tiro, tendo otn visto a aprovação
de todas as matdrlou da ordem do dia por ouloflintoO representando a tota-
lidade do Capital 000101 do Componho, 000hom unionIsmo lorO jus 00150/lo 
de tolirode nos lermos do 01590137 da Lei e' 6.404/76. Nado mais 58000. 
doo trolor, totem encerrados ou trabalhoso iosrudO o presente ataque, 
1/ole e opr050da.04 000/Soda pelou Aulooistos. Pedro WOogtsvlrOorSlmi - na 
qoolidade de 40/coloro e Preulderlodo Meco; Lodo de Curtiu Ondrade P1-
50 'na qualidade de Acloolota e Socrebém/o da Mono; Ano Maria Lent 
1/iSola gol, Fobia igol; Moro/e i9ei Jopprrt Rogério 1901; J0O0 1904 de 00.-
06 Andrade; 1.0010 de  Castro Andrade  Filho; Pondo Guilherme  850101 Co-
che; Pedro Woogieob005k,; Chnsty Porl/opaçées Lide.; Helio MorSas 
Coutinho Beltrão; Bruno igel;Aoo Elsa Nuns Coreia gol; Roberto de Castro 
doodrade. BeOmnu de Ceslro #amdradr Oasporl,rr, Roberto Joçped FeeO/0 
S.nd,o Jopoee. Decduro qoes prosenbo O copie rol do Ala lavroda aro 1/neo 
próprio. Lodo rie Ceatro Amrdrede FIlho' Suorstdalv do Mesa. 

Concessionária Ecovias 
dos Imigrantes S.A. 

CNPJ/MF n 02.509.49t/OOCt'26'NIRE 35.301155.140 
Companhia AbeIro  

Ata dc R.,eello do C0000iho do Aderinlotraças 
DIÊL 	Em 24/00/2019, ão 141/00, no cede social em 
SOv Oerourdv do CoroputSP. 00509068/ Parllolpeçdo de totalidade doo 
04ouaft,OlrOs eletivos, poa melOd, 000loronc/a telet0oica. MeSa/ Pouldasto: 
Notei Cerre; o Socretáno: Mam0000 001400,, Ordoesdo Dia .D06becabo.: 
Por unanimidade de votos e som quaisquer ressalvas, o Conselho de 
Aohrrirlstração apouso o pagarrrenl/0 ad melOreridom do Aosemnblala Geral 
Ordinudo da Comnpooldo que upraclard ao dootonuttuçdes Vnaeororos do 
etrerciso suo/el ettr,erredo em 3111212010, aos oo,00intas de: (l)dloldoodon 
lobennndid/os, no valor do R$56.715.388,30 00 sela, R$0,2100901 372 por 
ação, nrdlodrlo inlegroere de capital -lei ,obogmullaado do Cotrrpeohle, 
r.la600n 00 000rcloio de 2009, orerm suas em bul000ate lesonludo soe 

3000/2010, no valor bruto de ROl 5.626.954,92, 00 e.).. R$0.0505497000 
por,  asso rod,sárro iotegraele do oap.tol -da] hrtegeebo.dO tia Corrtpanhle, 
eendo que, dosle 01.00, deuerd nem denoorriade e parcele mebetloe 00 
irepeoru de Renda RetIdo se Porte. eqsloulenta o R$2.344.343.24. 
,smrrenosaondo o importância liquida de AEI3.2e4.611,68, O pegomarmeo 
deu dividendos o ISCO soro roolicodu e poalr do 25/09/So19, oubondo 11 
Coerpamtltie inlortnar os eoioros o delas das l/baraçõaon Fica e diretoria da 
Comnpordrio ovromizoda a praticam todos qvaiquar ato pata a taooullaugaa 
do oro dol0000do, bem como, p0011000 a plosanre 050 aro bommnO de eOtr.tO 
Encerra.tsa.aOo1 Nada nsomo São Bernardo do C,trrpo. 24/00/2010, Maea/ 
Pmoo.deote: N,ndlm Calto Saoretaeo; Marcelo GoldoO, C0-'°--' 
Nlcnlõ CatIa, Mororllo 00)4001. Marcelo L0000 e Rid34orea Ole 
0016001 - 500retária. JUCESP o' 530.360/18-e em 03/1010 
Slmiomno Cuucttin - 505retdato 00001. 	47  

A.R.F. - Administração' 
e Participações S.A. 

CNPJi1sIF ri- 45.076,50001001-00 - NIRE 35.300,108,72e 
Alada Aseeo,simItile Gerei Eair.00dlesdfla 

Data: 20,65/2000. às 10.00 bobo. Local: Sede Social, à Rua Joaquim 
P011000, 243, IS' 000ur, 000jcnlo 155, 00510 CoprIol. Polslloaçôasr 
Gosusoo.çlol DIopeosodo no formo do ti 4 do amou  124 do La, o' 
0,464/76. Mesa Diretore: Fnoutdaoto. José Lula de Souao Femrtol. 
Socorreria. 090/ana M000s Antoniozar. Prn.oça Acionistas 
rspr0560lortdo o total/dedo do copa1. 00001 dum duelo a coro. 000lOnnO 
eoeivoturuu lucradas no Louro de Registro de Prs000ço de A000dlao. 
Ordem do DM1 Apmecmur o delIberar 00510: a) Aulorlaoçao pedslo pure 
alionaçon de todos os lrrmóvelo pettoroenlos à Soolodode, 0) Proposto puro 
a Dlstribslçdo AdlolOtm.l do Disbtcrobuu com 009.01 110 contado Rnunmos 
de Lunmon; o) Ot,lmos 000ueloo de iotemauue social. Deilbereç600: 
e) 000lorrne previsão 0000lonte nu 011,90 15/. uli000 As 111000 1, do 
Estaruto 000101 desta Sociedade iO: o Dinetorlo autormaudu u alienar, do 
Ia~ ,uuloda co ocr catt(untv, todos uo lrrrdnolu penteeoeetao á 500lododo, 
os quaIs 000 oupoott0000reoto o seguir relaoiooedos; Lopi A-tIl, Conjuntos 
t°-lli, 3-111. 4-I11. 7'-111, 6.-AI. t "III, 177-111, 15"411, t8'-lll. 101-111 autrução 
idael de 50% (01000001.  por cento) do ooe5emo 2/7-111, lodos os Irrtdvslo 
l000llzodos mm000dorelolo Conjunto MOrsmnbI, 51100000 à 0000ldo das 
Nações  Unidos 13,797. 1010 Oortnuden. itulro 64-4, São PeololSP, CEP 
04794-000, oortnrme motticolao n°  17.031, 17.833, 17.835, 17.830, 
17.039, 17.840, 17.043, 17,844, 17.847, 17.840. 17.85r 0 17,653. 
rospoonnantomrte, (unto as 15' 01101,140 Registro de lmdooio de San P0100; 
005400207.701 0712 I000ltaadus mm 101311010 Escoriarias Morombl P11/ole, 
0110040 à Ruo Francisco  Trumootoro 101, P1001 Porque, São 000101SF, 
CEP 05686-010, cuotormo molIlsudou o' 240.412, 240.466 a 200.477. 
respectivamente, junbo ao 15/014/id de P0190110 de Imóveis 40540 P0140 
o, em rotihvoção às autorizações c000edidas na 400-E de 111/03/2009, 
apartamento 207 do CondO.rr000 [dOido Mandonm, i000000de à Rua 
S000uo alvos dos 000tos. 343, Omooidin Novo, Itomm 040, 590 PeldoISF, 
CEP 04571-090, conformo rrralriocio 17 104.990 (unto ao 15' Olciei do 
Rogiolmo do irsdseis de São P0140 o epomiemanro 02 e vaga da garagem 
00 do Cørrdesrrinmn Edilicin Cristal Siry L000ge, i000liaede a Ro 
AJOeeiurlO 263, Vila Mdroda. S00 Peulo/SP. CEP 05717-1 70, contorm 
moblccissdao'354.3l3 0354,327. rospeotiuomcnte, unIu 001 /7 Cuido 
do Registre de lmdson de S0o Pondo: bI Fm ,orooedo o 0000nbOOlO 
atusterlune eulul000e 000 08010000, 00,1111 orbqorri I/O 051110 00 1000100 Ole 
LOGrOS, no total906$ 100,006,00 (00m 0011.040,0sor 04051080 016008 
30/09/2010; cl Delllmroçõee Ftneln: Deliberado 0000.80 POlO 900 lO0S00 
000110000 oeste Aio, que os 0e1/hetoçoes 01001 0010800 e aprovadas pulo 
unanimidade, duo uo,00Isl,s pmoseomoe, nomn dlromlo a 0010, obstando-Se de 
05101 OS legalmente rrrrpedldoo q000do o mordno esuim o el/gloso ca 
homna da lo. Laturoda, ilda. tobadu conforme, ore e presanle Amo snulnoda 
polo Moca Diretora, São Pauta. 2090090010 de 2010. F005ldeoro do M
José Lula do Saca. FOmol, 500matáro da Musa, Cnsouno Marco 
AntOn/oni. 401000100 pne5oor0o Afilar Anloebiozal. Sundro Muno 
AoIoolaazi FOnIni, Cnuliono Mortos 0010010/0/, Formrondo Monos 
Aor000zal. Eduardo Monos Aolonlu,ar, Glborto Manos AOlOn00r/ e 

AutóntICaço Digitai 

Porto Seguro Companhia 
de Seguros Gerais 

CNPJ/MF h-61198.16410001-60  - NIRE 35.3.0004108-9 
Are da Aseerrrbiele Gerei Eeireee'dleá,l. 

Itoeileede Cor 244. Julho d 2019 
1. Date, ter, e local; 24 do (olho 802019.4585 na 5040 socIal, na 
Avenida Rio Boonou, n 1409 e Ruo G---a6. 1,238, Compus EU-
5808, São Poulo/SP. 2, Pr..a.rç. Acionistas repr0500tondo e lotoirdado 
do capital social. diepenoodo o con000açdo prócio, noo olmos do p004- 
91910 6. do arogo 124 da LeI 6. 6.404/70. Presente. ainda. O Sr. Lene 
Araújo de Lima, Diretor Gerei - Cotpoeelloo. 3. Comrrpo.lçdo de M.ear 
Sr. Lene Araújo de Uma - Presidente; Sia. Renata Pondo Ribeiro 
Nerdntoct - Seurotáne, 4. Ordem de dI.n o) Dnnar0005dcra do Sr 1~
l3eenaan Fiem,nlo do cergo de Diretor Digitai do Companhia; b( MOdOS 
eaçdo da oorrrpoençõo do 0001064 Para 000011000190 de 0001001981.. 
rsdoojndo o Orrote rrrdeirno 8021 Sinto e ore) paro 20 (omb) tnornbroe, 
soeS o 00000q000te oheroçdo do arpoeOdo Estatuto Soou do C~ 

a, 6) Retificação do otool composição do DootOno da Comnpotdoe; e 
d( Retnticoçâo das unções onpecltisos otobuldos a determinodos direto- 
rse.5. D.11b.r.ç4 	A Aouorrblelo Gerei, por 00004rrldOde de 00100/ 
&1.Apteeoo e dennfleestidoro do Sr. teto Gonnero Fiemmel.. Sten4e/re. 
...ieõedniotnedom doorepr0000, portodon do Cédula de 

identidadeAO 6.12.624,094-2 SSP/SP, insanro no CPF subo 6.051.479.948-07 
de oumgo de Diretor 0/900180 Companhia, registrando untos do 091040-
cimento P01000 dedicação e contribuição à Cetrrp4nhlo. 5.2. 8provou e 
modificação da CamrrpoubÇdO do DrotOrta para o oodundo do sorgo de 
Diretor 0/girei, diminuindo o número erdol,tto de diretores 8021 vinte e 
um) poro 20 (0h00)membros ' 0h00)nrorrrbrov, 001110 consequerrle olroroçoo 90011/908' 
do Estatuto Sociel, 000tonne tronscriçoo a seguir; -Artigo 6' -A Diretoria
óoornpouta P01 no rrtleãrro 02 (dolo). no rnda/reo 20 54/te) Diretora., 
~do01 (ore) Diretor Presideote, 01(010)019101 00101- Produto dato-
erdod. 01 (001) Diretor Gerol - Soutso e investimentos, 01 (um) Diretor 
Gerei - Fleenoetre, Corrtroiod000 e Atemrdlroenlo, 01 (ore) Diretor Gerei - 
Corpurot)vo-01(-)  Direlor Gerei - Coereruiel, 01 (uni) Diretor Gerei - 
Negriolo. flnancelroe e Sotulçoo, St ),arr) Diretor de Prodotu - Autoredi-
vai, 01 (ore) Diretor da Produto- Segurou de Peueoee, 01 (ore) Diretor de 
PredIdo- Rorrroe Elementares, 01 (um) Dtotw de Sinistros, 01 (um) Di-
1.101 Téorrico. Ot(um) Direto, de Produção. 01 (ume) Diretor Finanoelro. 
de Potrieróro e Suprlmontoe. 01 (ore) Diretor de Atendimento, 01 (unS) 
DiretordeTeonokrglo do intorrnoçào, 01 (um) Diretor de Recursos Humo-
000,01 (Um) Diretor de Mariroting e Clientes. 01 (oro) Diretor de Serviços 
.01 (Um) Diretor cern d000mioeçdo especial, oleiros o destituldon pela 
A--biela Gerei pelo proao 4003 (três) enou, penando a reeleiçJo.'. 
6.2. 60511000 001001 composição do D;retOeo de Sucedade, oom nmoa-
dato que se estendera algo Assonttlo,a quis aprovar os cooles do 
cicio social cooiol de 2021. a caber; Diretor Pr,.ldente, Rosioglu  dat-SceIJA  
Santo s, brooiioiro, 000000, administrador da otnprouou, p00000100 Cd-
dli. de lderhdadn go 6.05,380.778-0 SSP/RJ. 1050,00 no CPF sobe 
o' 641.204.597-91; Diretor Gerei - Seguro.. lena.tierantoa/ MorogiO 

grr000?iodnço. broOiielrO, 500040, engenheiro eietrõoico, p000601 da 
Cédula do Identidade 90 o' 000.600.54t-0 SSP/1(J, inscrito no CPF sob 
o 6.004,041.037-96, Diretor Gerei- Flnenoelro. Coeiroi.deeie ar 0~ 
dlne.eio; Colou Derregi, brasiolro, 000040, 000t0001, portado, de Céde' 
lade ideotidade AO 6. 20.533,070-7 SSP/SP. Inuotiro no CPF sob o 
6.074,935.318-03; Diretor GeaOd - Ceepera8no. (.0110 Amido de 1.1,06, 
braelelro, casado. adoogodo, portador da Cdttuio de iderrtkbode AO 
Ir' 20.537.948-5 550/Se, /oscnto no CPF sob o 6.110.454.608-00, Dire' 
ter Gerei - Conr.rslel: .loo6Jliydldo 1.02 de Odor brasileiro, ceuodo, 
sderinl,trodor de errrpre000. porrodor do C~ de t0000deõo AO 
e' 15,407073-7 SSP/SP, 0061/000 CPF .06,06.047.332,458-07; 
Diretor Gerei - N.góoloe Ftfl.000lron e S.rutçoe; Mocos 906000 
1.00500, 510040/10. oosedo, entotiot6o. p001060140 CdOule deldenlldude 
RIO o' 50.101.916-7 SSP/SP. inscrito no CPF 00606.057.239,919-49; 
Ditador 4. Prodete - ~cintilarei:lolmoSãeaao,Bolloio, blooielro, 04- 
tOIrO, administrador do errrpr0500, portedor do Cédula de Identidade AO 
6.28. 190.553-0 SSP/SP. lflOOrOO no CPF sob o o' 102.460.498-9/0 ou.. 
ia.. da Produto - Seguro. da P.e.00e/ Fumando i4oydae.fàletet 
bmoae/ro, 000rcl040, 000l,tia de sistemas , portodomo do 06414. de 
Identidade AO o' 19,318-348 SSP/SP. Inscrito no CPF sob o 
o' 162.734.29820; Direter de Slebstroe/ L600401id,IadeaLIã1014., tua-
nOnito, ousado. administrador de emp00000, portador de 044-de de 
Identidade 00 6. 13.517.286-2 050/09 Inuonto no CPF sob o 
o' 012.005.678-61; Diretor Tdonioo/ Fobia Dilato Mordo, btootalm, o.- 
nado. administrador de empresas, portador do Cédula de Identidade AO 
e' 13783.433-6 SSP/09 /1,50000 no CPF sob o 6. 128.680.329-42. 
DIretora 4. Produção; Fpe Ve'noer Monl000ro Miooei, 1/100/tora, 50-
cade, odirleletredona do etrrpreou poitodoto do Cédula de Identidade 
RIO o' 8.077.074-7 SSP/SP, ,000rite no CPF rol, o 6.066.872.130-315 
Diretor, Flnenealr.. de Patottn8nlo o Sepotsn.nto., Claudia do 01/rei' 
fal  Machado ,Maltadl. breolielie. diunroleda, tecuõrérie, p0000019 da Cd-
4-iodo Identidade AO 6. 16.002.048-7 SSP/SP, inscrita no CPF sobe 
6.075413558-60, Direiee. de Aier,dinr.eto; SóCio 80001006 Bolob 
94/e, broeletre, ousada, s000ritdne. ponbudore da Cddulo do ldenhdedS 
AO 17 tO.155.06t-t SSP)SP. /050010 110 CPF sob o 6.022,641,528-77; 
Diretor d.Teo.telogle da irni000eaçSol Mamou Roodrio Sirelil, bnoud,I-
0, 0000do. ongertheiro, portador do Cédula de idonteteda AO 
e' 19.938.427-7 SSP)SP. Inscrito no CPF sob o 6. 249.181.618-04; 
Diretor de Seeniço. Março10 505dusdo do 51100. bton/lomo, 060000.88. 
mleialredor de orrrpr0000, pcdodor da Cédula do Idenadude RIO 
e' 20.112.818-7 SSPIOP, lrisorrro no DPI' sob o 17 112.600.576-05; 
DIretor de Maetstlng e CBets0001 Luizfohpe M4auroo.Guona50. ore-
sialro. 00006/0 anedota de slsbee,oc. portador da Cédula de 14.00604. 
AO n 06.743.711-1 IFP/RJ, inscrito no CPF 04006. 874.657.877-34;Ø, 
Diretor narre denominação ..psolet/ 14010.10 Zotuo, brosdohn. 0.0.410 
l050mráco, perrodor do Cédula do Identidade AG o' 702.331.3084 
SSP/RS. inscrito eu CPF sob 017 412,391.640-68, todos coro domicílio
protieei000l na alameda Barão do Pkooioabo, 176141634, Toma 8. lO' 
eteton, Compoo Elloeoc. São PeiistSP, perrnerumsendo vagos 01 (oro) 
cargo de Diretor Gorei - Produto AurOrrmónal. Cl (um) corgo do 0/motor de 
Prodoto' Ramo. Elementares 001 (orrr) ougo do Diretor do R000m500 
Hoor000s. 54. Ror/lioou, 0,040, ao tuoç005 eopeoiticuo otnbuldee e dai 
terminados d,rolOrOs eslototdriOs, mc tetrrros de rogulamenlegde aI98n' 
la, conforme segue: L Funções de 0.060.0 .00c0600 00 eparatIsnal: 
a. Diretor reopo.rsdeoi pelou releçsns coro o Sosop -10000 Sooreo 9069-
til: lo Ditoion ronp005áuol 180000 (Cironiar Suoop 234 o 605010500 
CNSP 321) - Folho Gnomo Mattbo; o. Diretor responsável odmirrotr0000- 
financeiro - Coisa Demadi; d Diretor responsável pelo acomp.ohorrteo-to. s  

~são e cumprimento doo normas o procedimentos do oorrabll-
dedo - Coisa Demoro; e. Diretor reuponsduol pelo cumprimente doa 
obrigações da Rosnbnçdo CNSP 0°  143/2005 - Jaime Suaron Batista; 
t. Diretor mnopunsdoel pele 000rrctaçOo e oupOr0400n de roptouootontee 
de 000,/los O POlOS serviços por elo prestados - José 910.140 Leito da 
10100. H. Fsrnç6ee de serei~ de iteooilaaçioe ce.rlooie/ o. Reoporteá-
sei peio comprimento de/el 6.9.613/98 (Circularas SUSEP n' 234/2003 
a 445/2012) - Lene dOou/o de Lireo; b Respoesduei pelos 000lroles 1.' 
tenros - Leria Arenito de Umno; o. Resporrudeel pelou Cosmtrdeo Interno, 
espeo/licos paro pr0000çOu centro troudos - Lene Are,ço do Unte. 
S. Documento. orqoloedo. no ~.dado: proouroçOes. 7. Eeo.n-
mesclo; sede mola n000ndo o trotem, totem encerrados os trebolhnl 
levitada esta ato em 1000. do sumário. nos lermoSd080tigotaO, pará-
910101-do Lei ri' 0.404176. Sã. 00190,2400 lulro de 2019. (ouolnorumoe) 

Ribeiro tlarduroi; Aalarrl,Oea: Porto Cegara 0.A. - por coo dimotor, Sr. 
Lelo Areulo do Ume e P01 sua baeteote ptocsredore, Sra. 0000ru Punia 
Ribeiro Nerduool, Peree Emproenditrronroo o Part'uipoçõoo 5.6.' por 005 
bastante prOourudera, Sre. Recato Paula Ribeiro Nardocol; Olr010r POS. 
.0nte/ SI. Lene Araújo de Urro - Dheioe Ourol - Cob000atloa A pr0000la 
40964. Vai da ate lanrade etc lboropbdprio 600010 Pelda Abeire Nardooci 
- Secreldete 4. 045.0. JUCESP e' 039,0761194 era 03/10201/0 

\ \' 	 015.86 Olmleeeu CandIdo - Saoreráris Gerei. 

- 

a 

Oeuma0000.esee.r'. O'eO'ircAe,am.tateLortetarSbr050.00eIrtlOr 
te 0.0*S 5120,088 aasoao...asn.osrr000.a.mos,ssees 

0000alaoa005.omoaoaor000e ressoo 0.nt51000,.rteO. Oa,% 
Cód. Auteeotfcaç5o: 102271211191601570208.1; Data: 121111201919:06 

Selo Digital do Plsualiaoçào Tipo Normal C; AJ150442-1576; 

v~ 	
verei, 	 Valor 70101 do Aio: AS 4,42 

nso 	-MM as dadaa  do elo am/ https:l(s&odlgttal.t)pb,Jos,br 

A IMPRENSA OFICIAIEDO ESTADO SA 900.0100 ao(eobcrdodn dedo documento 
quando uisuahzodo dirntormonla no portal ~ tspeensoo6ciai,com,l,n 
qu/ota.lniro. 1040 outubro de 2019 130 01:19:10, 
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quinta-feira. 15 de acjr.islc de 2019 	 DIãdo Ofidal Empresarial 

l.Dets,hor. e 100.4: 29 de março de 2019, Os 08h. na 0545 novleJ, na Avenida Rio Branca, 411.4890 Rua Goala-
naues, 41 1.238. Campos 8115000, São PaoIelSP. 2. Presença; Acionistas reprasanranda e totalidade do v4pltal 
social. dispensada a convocação prévia, nos lombo do parágrafo 41 do antigo 12440 Lei 416.404/76. Presente 
Diretor Geral. Suporia e Governança da Companhia. Sr, Lona Araújo de Lima. Presente, ainda, o representante 
da empresa da auditona independente PricawateiflauseCvopons Autlinonso Independantes, Sr, Carlos Eduardo Sã 
da Marta. 3. PabiIcaçÕes DemonatrsçOeo Financeiras referentes ao eaerolclo social encerrado amar de dezonrr-
brada 2010, publicadas nos jornais Didrlo Ohoial do EstOdo do São Paido aO Estado de S. Paulo na dia 2740 
fesereirode 2019.4. Composição de Mas. Sra. floreIo Poda Ribeira Nardovo - Presidente; Ora. Hlmna Selem de 
Silveira Ousno. Secrstána. S. Ordem da dia: Em Aaaamblmo Geral Ordlndelsi e) Tornar ao contas dos adminis-
lradonea, —minar, discutir e untar as Demonstrações Financeiras da Connpennlnla, W— i.. 	eaerciclo social 
encerrado oro 31 de dezembro de 2018; 8) Deliberar sobra o destinação da lucra liquida do exercido soctal ermo,-
rodo errai de dezembro de 2018 e  distribuição de dividendos; cl Ratificar ao deliberações da Diretoria referen-
tes aos juros sobra o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2018; 
é) Eleger os mambras Os Diretoria; 9) Indicar as funções especlhcao atribuídas a determinados diretores perante 
a Superintendência de Segiinoa Privados: f) Ratificar a deliberação da Diretoria referente ao olestamnento tempo-
alvo do membrada Diretoria; g) Fina, a ranronenação eiobrt meneei do Diretoria. ggp As.embliete Geral Sofrear-
ditoS,!.: 8) Modificar a composição da Diretoria em virtude do neostruluração organizacional, com a voosoquanta 
alteração da artigo 4140 Estatuto Social de Companhia;) Realizar outros ajustes formais ode redação, bem corno 
de referências cruzadas doo dispositivos aolololárioo, quando aplicável; j) C005clidon o Eslatoto Social poro rale-
firas nncdilcaçóes conforme aprovadas nos itens precedentes. S. Dellber.ç0es: A Assembléia Geral, por unani-
midada. decidiu daibetan primeiramente as matérias eoiraomni;nártas e, por anarrlirr:dado de vol000 som r050alvas: 
Em monde aeBeoerlloárlo: 6.1. Aprovou a moráhcaçãa da Composição da Diretoria, em virtude de noestnutsnação 
onganleadonat. para aumentar o limite mdalmo de 20 (vinte) pare 21 (viole e um) diretoras com a o loção de um 
novo cargo de Diretor Geral - Negócios Financeiros e Samiços e, ainda, alterar a nomenclatura doo seguirIas 
cargos: (I) Dm5105 Geral- Financeira e Confroladorle para Diretor Geral - Fisancelric Controladoria a Atendimento; 
(li) Diretor Gerei - Negócios e Issaslimarlas para Diretor Gerei - Seguros e Investimentos; (iii) Diretor Geral .Ss 
pode e Sovnrneoçe para Diretor Gemi - Corporetico; ia) Diretor Geral - Carretaron de Seguras e Venosa 00-Une 
Paire Diretor Geral - Comercial; 0(v) Diretor sem denominação especial para Diretor de Manlr080g e Clientes. Em 
noeasqudrola desta aprovação, o artigo 41 do Estatura Social paooaré a conotar oorrr a seguinte redação: 
"Artigo 41-A Diretoria é composta perna mínimo 02 (dolo) ora máximo 21 (omb e um) Diretores. sondo 01 (um) 
Diretor Presidente, SI (um) Diretor Geral- Produto Aoraanutinel, SI (um) Diretor Gerei - Segures e lnvesllmenlas, 
01 (um) Direta Gerei - Finar—ira, Coniratadonie o Atendimento, 01 (um) Diretor Gera) - COrporatroo. 01 (um) Di-
reta, Geral - Comercial. 01 are) Diretor G..1 - Negócico Ficanoelras e Serviços, 01 (um) Diretor de Produto - Ao-
taeidoel, 01 lura) Diretor de Produto - Seguras de Pessoas, 01 (um) Diretor de Pnnduio- Ranms Bemnenfareo, 01 
(um) Diretor de Sinistros, 01 (um) Diretor Técnico. 01 (um) Diretor de Prndação, 01 (um) Diretor Fisiancairiti de 
Património e Suprimentos, Si )um( Diretor de Atendimento, 01 (um) Diretor Digital, 51 (um) Direlor de Tecnologis 
da Inlormação. SI (um) Diretor de Recursos Humanos. 01 (um) Diretor de Mark060ça Cientes, 01 (are) Diretor de 
Serviços sol (um) Diretor cem denominação eapsolal, 01.000 e destiluldoo pela Ausemblala Geral pelo prazo de 
03 (três) anos, permitida a moleição'. 0,2. Aprovou realizar outros ajustes formais ode redação para uniformizar 
o lauto estatutário, bem com para alterar a redação do parágrafo 41 do artigo 41 de Estatuto Social pare neltalir a 
olival nomendafore dos cargos indicados no 0169041, 000fonne irem 6.1 acima, que passarás vigorar coma se-
901110 redação: ArOgo 41-Compete li Diretoria: (...) Parágrafo 41' Nos atas relativos à aquisição, alienação os 
eneraçoo de bens imóveis, bem mana nas aros que envolvam brterenses 000letddas. a Companhia deverá ser 
representada por 2 (dois) dlrernnac. sendo 1 (um) abrigataniamante o Diretor Prasidente coo Diretor Geral. Pro-
duto Automóvel ovo Diretor Geral - Corporeovo nu Diretor Gemi - Financeiro, Controladoria e Atendimento". 0.3. 
Aprovou a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação conotaste do 
Aseoc 1 desta ala. Em rsatéet. atrtlnãda: 6.4 Aprovou, integralmente e sem rasemos, as contas dos administro-
domo e os Dem000lreçáe6 Financeiros da Companhia, acompanhadas do Relatório da Ademlrriotração e doo Notas 
Explicativas, referentes ao 000mioio social eccenodo em 31 de dezembro de 2018. 0.5 Apr0000 a destinação do 
loura liquido da enamiclo, 000tannre proposta da administração, no velar da Rã 642.217.913,62 )soisuerrroo o 
quarenta e dois retortas, duzentos a dea0500te ml, novecentos e treze reais a sasnanta e dois 000tovos) que, 
acrescidos do valor de fiO 21.21 1.021.12 (vinte som milhões, duzentos o onze me, vinte e um mais e doze cesta-
vo e( relativos à reserva de reavaliação, perfazem o valor total does 683.428.934,74 (salsoenlos e oasuanta e trás 
mitrtias, quatrocentos o vinte a 060 mil, novecentos e trinta e quatro meio e setenta e quatro conta005 (.do seguir-
te turma (i( Os 32.1 10.895,68 (trinta e dois mnih005, cento a dez mil, oit0000ron o noventa e vinco mais e sessen-
ta e cito centavos) pare a contado Reserva Legal; (ii) 9$ 229.489.000,00 (duzentos e viole e nove milhões, qua-
tm000nraa e oitenta e nave ml mais) Já distribuídos aos acionistas coem juros cobre o capital próprio imputados ao 
dividendo obrigatório reloti0000 exercido ds2olu, oostormoaspaomlioad000 item a.6,abaioo:)ói( 8$401.029.039.06 
(quatrocentos e um milhões, otaceetoa e vinte noma má, trinta o nove reais e seis centavos) pares comede 
Reserva Eolohvtána de Lucras. 6.6 RoOlicou as delibereçoes da Diretoria que, admelenandure da A050rrrtdeia Geral 
Ordinária, declarou luras cobra ooaphel próprio imputados ao dividendo obrigatório relativo ao 005míoio de 2018, 
de acordo com a faculdade prevista eu artigo 9P da Lei 419.24005. sendo que: (a) em reunião realizada em 27 de 
junho de 2018, foram declarados juros sobra o capital próprio relativos ao período de V de Janeiro a 30 de junho 
de 2010. no vetor de R$ 1 19.464.000,00 (canto e 400nnove nn:lhõeo, qvetrvcentos e sessenta a quatro mil reais) 
brciro, corraspandendo a 0$ 012228 par ação, creõirodos conrablimonte e panos asa scioniatas, em valores liqui-
das, em 27 de (anho de 2019; e, )b( em reunido realizada em 30 de outubro de 2010, tomam declarados jUnos, cobre 
e capital próprio relativos ao parindo de 1 'da julho a 31 de dezembro de 2018, no 001cm de R$ 110.025.000,00 
(Canto edez milhões, vinte e cinco mil reais) bruto. camrespondendo a 050.2565 par açsv, orodiiadosconlairilnmerr-
Ice pagos aos concretas, em caiaras liquidas, em 30 de outubro de 2018. 6.7. Aprovou a eleição dos membros da 
Diretoria da Companhia para um novo mandara que vigorará até a Ausamãela Geral Ordinária que na realizará 
até 31 de março de 2022. acabem: Diretor Presidente: Bubefto_da,Souza,Saalga brasileiro, 005ado, administra-
dor da empresas, podador da Cédula do Identidade RG mm' 05.380.778-0 SSPIRJ. inscrito no CPF sob o ri-
641.284.587-91; Dlreten Gerei - Segares e los.aflmeertaa: Matcola Barroso Picanco, brasileiro, sanado, enge-
nheiro aletnbnico, portador do Cédula do Identidade RG o' 008.000.641-0 SSP/RJ, inscrito co CPF sob o ri-
004.881.137-96; Diretor Gerei - Financeiro, Cootreledede e Aleedtesetson Celso nomeei. braslielra, casado, 
canladon, Portador do Cédula de Identidade RG 4120.533.075-7 SSP/SP, Inscrito na CPF coso n' 074.835.318-
03; Diretor Gerei - Ceoporeune:  coo Amigo de 1 lota bmosieira, canudo, advogado, podador da Cédula de 
Identidade RG o' 20.037.948-5 OSPISP. :0101:10 no CPF 50500' 118.454.608-00; Diretor Geral - Cemseelsi: 
José Riveldo 1 eife deSSya, bresileira, cacodo, odreiniobredorde empresas, portador de Cédula de Identidade RG 

5  15.407.073-7 SSP/SP, i050ritu no CPF Sob o 41 047.332.450-07; Direto, Geral - Negéolae Fleancel,es e 
S.rsiçoel Mãmeoa Roberto 1 nimçgO, brasileiro, casado. estatis000, podador da Cédula do identidade RG ri-
58.101 * 916-7 

0

58.101.916-7 SSP(SP, i050nitO no CPF subo s' 857.239.919-49; Direto, de Produto - Auto~: Jaáneã5atog 
Salada, bresdeim. oolteira, administrador de empresas, podador da Cédula de Identidade RG n' 28.198.553-8 
SsPlslç Inscrito no CPF sob o o' 182.469.498-96; Diretora de Produto - Seguros de Pessoas: Eatãaãda 
)laodaa Pu0000rsjll. breaileire, divomiada, analista de clsbemas, portadora da Cédula de Identidade RG o' 
19.318.340 SSPiSP. Inscrita Ira CPF sobas' 182,734.298-20; Diretor de Sinistro.: i aiirlbeda Tadna T000rOa, 
brasileira, dosado, administrador de errmpreoas. podador da Cédula do Identidade RG o' 13.817.296-2 SOP1OP. 
inscrito no CPF subo 41012,085,676-61; Dlnets,Ténelae: EaOSs.00adajstuuta brasileiro.casadA adm:n:srrador 
do empresas, portador da Cédula de Identidade 0041 13.753.433-6 SSPISP, inscrito no CPF sobes' 126.600.328-
42; Dlrelore de Produção: Pua Vananme, Moetaeegre Miguel brasileira, caoada, administradas de empresao, 
portadora da Cédula de Identidade RG e' 0.577.674-7 SSPiSR irmnimóta no CPF sob r? 066.872.138-30; Olrelera 
Ftsaoeelre, de Petrtreásle e Saprlm.etaet Ctaadis da t3seirs Machado Meeedi brasileira, divorciada, sacuritá-
rio, pon000mo da Cédula de Identidade 904116.682.049-7 SSPISP. inscrita no CPF subo no 075.413,556.60; 
Dilatara de Atendimento: Olaria Armoiamrirlo Baleal Rica, bresáelra. casada, uevurlbária, portadora da Cédula de 
Identidade 0041 10.155.061-1 SSPiSP ineoniba no CPF cubo n'c22.04f.520-77; Direta, DIgItal: 11010 Gannavo 
Bonomia. brasileire, casada, administrador de ampmsas, portador de Cédula de Identidade RG 41 12.624.094-2 
SSP/SP, ioecdro no CPF subo o' 051.479.948-07; Diretor deTeeeetegl. de tOtsrereç&a: Maocos.004écu.Sicollj 
brasll000, casado, emrgarrdrelro, portador do Cédula de Identidade RG v' 15,938.427-7 SSPISP, inscrito no CPF 006 
041249.181.618-04; Diretor de Serviços: Marcelo Sebastião da Silva, braaáelra, casado, administrador de em-
presas. portador 4 CrtdaIe de Identidade 004120.113.018-7 SSPISP; inscrito no CPF sob o 41112.081,578-05; 
Diretor de Merbeange Clientes: lvi' Fet'aa Milogrem llmiloraran7, brasileira. mudo. srel'ota da sistemas, porto-
dardo Cédula de Identidade RG 4106.743.711-1 IFPieJ, inOçmrbO no CPF subo 41974.657.077-34; e, Diretae eam 
dez,oerie.çla ~selei: Marcelo Zoa o, brasllairo, ousado, cecurilárto, portador de Cédula de Identidade AD ri-
702.331.385-6 SOPIRS, inscrito na CPF cabos' 412,391,e40-68, todas com domiolio profissional nu Alameda 
Barão de Piradoabe, mmtm 6151634, Tona B, 10' andar. Campos Elmnaos. São PauIoiSP. pnrnian0000dv vagos SI 
(um) cargo de Dinetom Gerei - Produto Automóvel. SI (um) cargo de Diretor de Pnnduto - Romvs Elementares e 0 (um) 

ca,go de Diretor da Recursos Humanos. 6.8. Apmovoo a indicação das bminçdeo especificas atribuídas a deter-
minados Dmnelores perante a Superintendência de Seguros Privados, em atendmenlo à regulamentação aplicável, 
pare constar: 1 - Funções de caráter esaea0ee aol spereelsed: a. Diretor responsável pelas relações cart a 
SUSEF - Jaime Searas Baltela; b. Diretor responsável iécnico (Circular SUSEP 234 e Resolução CNSP 321)-
Fabio Ohar. Meras; o. Diretor reoposodvel aõmin:shahvo-lm0000eira - Calce Demadi; d. Diretor responsável pelo 
acompanhamento, supervisão e oumpr:mento das oorrrmaa e procedimentos da contabilidade - Coisa Demedi; 
a. Diretor responaávei pelo cumpnimnenlo doe obrigações da Resolução CNSP 143 - Jaleca Searas Batista; 
1. Direta responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles pisa-
lados - 

reso
ledes -  José Rleelde Leito de SIto., ti - Facções de csréter de fiscalização oro aaetrai.: o. Ciirelor responsável 
pela cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Cimulamc SLISEP 234 e 445) - Laos Araãja de Um.; 
b. Diretor racpoecáusl pelos conrralas irmremoc - Lena Araújo de Lima; C. Diretor responsável pelos conirolan lo-
temos aspecili005 pura o prevenção contra bruodeo- Lene Araújo de Uma, 6,8, Rultidou a deliibaraçõo tomada 
em Reveiao de Dimetoria de Companhia matizada emos de levereiro da 2019, docidomonbo regisrreda na tinta 
Comercial do Estado de São Paulo que aprovou afastar a Sr, halo Gennam Ftammle, acima qualificado, de coas 
funções conta Diretor Digital da Companhia, pelo período da 180 (Canto e aferrei dias, contados da 55 da tese-
mim de SOIS, cabendo aos domaio dirarores oceomirem ocabividades ocr ai. soercidas durante ssrs período; 

toa  unnin mil noals), sondo ovo os montantes :ndivloua:s ssrOo tiaados opomiuoamenle em reunião de Diretoria. 
7. Documentes erqaleedeo na Companhia: Damonslraçõas Financeiras, publicações aos lomaa, procurações, 
termas de posse e declarações; de desimpedimentos. 8. Encorreraeate: Nado maio havendo 5 tratar forem encer-
rados os trabalhos e levrado esta aia em turma de sománie, von termos do Artigo 138, parágrafo 1- da Lei o' 
6.404(76, cão Paute, 29 de março de 2019, (assinaturas) - Presidente de Mes. Ora. flooala Paula Ribeiro Nor-
doca; Ssonatárle de Mesa: Sra. .5250 Selem do Olheira Bueno: Acioeletes: Pana Segura S.A. - por seu Dirnror 
Geral - suporte o Gouornsnça, Sr. Laos Arodie de Limas por 500 procuradora, Sra. Recato Poda Ribeira Nsrduv-
01; Paraa Empmondlmantos o Pamlicipaçoso S.A. - por sua procuradora, Ora, 00ne SaIem do Sloeire Sueeu; Dire-
tor Gerei - Suporte e Ganensassça (Diretor Geral - Corporativo, de acordo cem a nova nomeodatora) Sr. Lene 
Araújo do Uma apresente o representante da PriearestortteoaaCoepeme Aadltorea Independentes Sr. Carlos 
Eduardo Sã da Marta. A presente é cópia hei da ata lavrada em livro próprio. vime Selem da Slivoire goeno-
Seeraldmte da Me... JãCESP e' 420.417/19-0 em 09/SSi2O19. Goela Simiama Cosche - Secretaria Garel, Aes-
001- Paiseeto 800101 Ca000lld.de  de Porta Segs,na Ceespenhle de Ssgamoe Orealiiii Capftste 1- Dersameloe-
çáo, Sede, Objete • Oct,eção ArtIgo 41- A Perto Bagaqe Cenrpsehls de Segaroe Gemia, conadlsida sob a 

dttsaateette 

dlgis.lte.eea 

SOto 

PaurSJS)lSJ)_ 19 
 

4

Valor 

nnamroecmnesetsgoen',s°e rir, Oe',sn ora*Lmr.d.ala,esnnsseeoosnbouiar 	 . 

da Lei Eab.ivat 022115000 euiessoc o pros000 ursoen, a~,~,"  
dn000coemi0000esonmzdceconremouv000eerc.OneO.,iaoás.,z.de,Sosre 

Cód. Autentjcaç9o: 102272711191047170898-1; Data: 27/11/2019 10:51.g 

CNPJ e' B1,198,t64/500t-60- NIRE35.3,5004158-9 
Atada Assenebleli. Gerei O,dleád. e Eefree,diedfla Realizada em 29 de Março de 201e 

fome do sociedade por ações, rager-se-á pelo presente Esbataro e pela legislação v,gente ltompunh:al. 
Artigo 2'- A Companhia tem sua cedo na Avenida Rio Branco, o' 1400 o Rua Guulanosao, 41 1230, Com 
Elisnvs. na  Capital do Estado de São Paulo. pvdando criar sucurcals. Itilois, agências ou representações em  oi 
quor localidade do Pelo, drllga 3'- A Companhia tem por objeto a exploração do nporeçõos de Seguros de Dão 
ode Pasu005, em qualquer das suas modalidades oa formas, conforma definido na Legislação vigente. Artigo 
-0 prezo de danação de Companhia é indeterminado. Cepftoio ti - Capital genial: Artigo s' - O capirei social 
de 8$ 2,272.441,354,01 (dolo bilhões, duzentos e eabonta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e um A. tre-
zentos e cinquavma e quatro reais a noventa e um cenlasoo), dividido em 532.899.587 (quinhentos e Iminla e dois 
nmiihõos, oitocentas o nosenie o nove ml, quinhentas nodonte e sele) ações ordinários nominativas, orem valor 
nominal. Parágrafo 1 - Ao ações podado pertencer a pecavas lisicas o juridicas, Parágrafo 2'- No caso de au-
mento de capital, na acionistas lerão preferência para vubocóçdo na proporção das ações que possuíram. 
Capdtsde lã - Diretoria: Amãga 41-A Diretoria é composta por no mínimo 02 )dolo( ano mâvima 21 lomnte e um) 
Diretoras. sendo SI (oro) Diretor Presidente, 51 (um) Diretor Gelei - Produto Automóvel. 01 )um) Diretor Gerei - 
Segums a i0000bmontos, 01 (um) Diretor Serei - Fin0000im, Cootmlodoria e Atendimento. 01 (um) Direta Geral 
- Corporativo. SI )um) Diretor Devei - Consorciei. SI (um) Diretor Geral- Negócios Financoirec a Soi'oiçoc, 01 (um) 
Diretor de Produto - Automóvel, 01 (um) Diretor de Produto - Seguras de Peaooac. dl (um) DIretor do Produto - 
Ramos Elementares, 01 (um) Diretor de Slnletnoo. 01 )um) Diretor Técnico, 01 )um) Diretor de Produção, 01 (um) 
Direta Financeira, de Património e Ss51timenlns, 01 (um) Diretor de Atoedimsente. 01 (um) Diretor Dlq:lal, Ot (em) 
DirotardoTectrologia da tnfomraçãe, On (em) Diretor de Racurnuo Humanos. SI (um) Direionde Martietmrç e 0.0-
los, SI )um) Diretor de Serviços a 0 (um) Diretor som donominsçda espacial, eleitos e d001mu(doc pela Anseio-
ideia Geral pele prazo 4000 )tnao( anos, parmêde a reeleição. Artigo 3'- A Investidura dos membros da DhetasIa 
nos respectivos cargos lar-se-á mediante termo lavrado no limo de Atas de Reuniões do Diretora. Findo o man-
daIS as Diretoras permanecerão no 000mlcio de seus cargos até a 'etuesidura dos nonos membros eleitos. 
Artigo a'- A Assembleia Geral Ordisézio fixará, anualmente, a remunoreção 5054 mensal dos administradoras, 
a oon distribuído conforme dalibenaçda da Diretoria além duo hocorónios, a Direloria lerá jus a uma participação 
anual nos lucros do Companhia, até 0,1 (um décimo) dos lucros e observado o disposto no artigo 152 da Leio' 
6.404i70.Anbpa 9'- Compete ã Diretoria: a) prensar rodavas alas de administração da Companhia; 5) reooloer 
sobre o aplicação dos lordos svo:ois, transigir, renunciara d:raitoc, contrair obrigações, adquirir vendam, em~ 
ter va alienar bens. observadas ao restrições legais; o) prehcar todos os aros e operações que se rsladomratsrn 
com v objeto social; d( deliberar sobrou criação o extinção do empregos ou funções remuneradas; ei ropreeeolar 
a Companhia, em juizo os fora dale, ativa o passivamenre, perante terceiros, quaisquer repartições públicos ou 
autoridades ledarais, estaduais os municipais, bem caere autarquias, covindailo de economia mista a entidades 
psraostaia'o: O resolver sobre o dnioção, alteração ou eatnnçõo de suvurse'c, filiais. agências 00 neprnsrntaçvee, 
onda 000vnor aos :nrores000 sociais da Companhia. Peragref o 1'- Observado o disposto no parágrafo 5' doam 
01090, as aocntcres da qualquer natureza, os cheques, ao undono do pagamento. os contralos cem gorai, quais-
quer documentos que Importam em responsabilidade ou obrigações paro a Companhia, serão obrigatoriamente 
assinados: a) por 2)dais( Diretores em conjunto; bj por r (um) Diretor are conjunlv vvm 1 (um) Procurador; o) por 
2 (dois) Pmcaradooes em donlunlo, desde que inseslideo de especiais e ospmcscs poderes. Parágrafo?- A re-
presentação da Companhia parecIa a Repartição Fiscalizadora do ovos operações cuberá a qualquer dos Drrato-
neo ou Procuradores devidamente credenciados o autorizados, iovsolidos de espnd'ais e expressos podnres. 
Perágrede 3'- A Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um( Diretor ou 01 (um) Procurador, investi-
do de especificas poderes, nos soguinlos casos: aI Atos do rosna roalizedoo focado sede vocia); b( Aios de repre-
sentação em juizo (ooceio aqueles que impedem renúncia a direitos); c) Aios do rnpme500raçdo em assembleias, 
contratos sociais, alroraçdas de controlos 000iaio, dirrraros e reuniões de sócios de sociedades das quais participe 
como colunata, odeia os quorlsra; dl Amou pmnhvudos perante quaisquer órgãos e entidades administcoti000 públ'r' 
coo ou privados; o eI Aros de simples administração social, entendidos colos como seque não ganam obrlgaçdes 
para a Companhia e nem 000nomem lorvonras de Obrigações para com Se. Parágrafo 4'- As procurações em 
nome da Companhia sendo outorgados pom 2 )dOns( diretores em conjunto e devem especinicar oepnossamoora 05 
poderanoonrotidoo. os atos userem praticados a  prazo do validade, sempre limitado a  (dois) anos, excetuadas 
as declinadas para repmecennação em pmccnuscu adminl500tiuss nu cara Cláusula ad (calda que sardo outorgados 
modisidozlmeote por qualquer um dos dretomes e poderão lar prazo indolermriinado Pemágrato 5'- Nos atos malato 
me is aquisição, alienação ou onnração do bens imdcn'a, bem como nos aros que envolicam notaremos nconlãmlos. 

Companhia davorá ser reprusantada por 2 (dois) Diretores, 505401 (um) ebvgaronameota o D:rolor Presidente 
000 Diretor Geral - Produto Automóvel ou o Diretor Gemi - Corporativo ou Diretor Geral - Financeiro, Conholado-
doe Aleodimenta, Parágrafo 6'- As deliberações da Diretoria somente serão válidas quando presentes, ro miei-
mo, a melado e mias um do seus membros em exercício e constarão de Alas lavradas em livre próprio, cabendo 
ao Diretor Presidente o voto de qualidade. ArtIgo III - No caso do vagado Direlor, os demais Diretores indicarão, 
dentre alas, um substituto que ocomulard as funções do subsritaído 0160 primeiro 0050mhlaie Geral, O qual cabe-
rã 

abe
rá deliberem a respeito do eleição de novo diratar, Parágrafo Úelae - Nos ausências ou impedimevio lempordrls 
do qualquer dos Diretoras par mais do 30 (trinta) dias, os demais Diretores poderão escolher, dentre eles, um 
sobstibuto pare exercer as busç005 do Diretor 5000nne nu impedido. Aflige II - A Companhia poderá ler um órgão 
de consulia, denominado Conselho Consultivo, cujos Membros serão escolhidos o indicados polo Dioamvdo entra 
as passou da notável sabat vianhihco e técnico no Mercado de Seguros, com mandato de 2 (dois) anos, permitida 
a non000çdo do indicação. P.rágrefe 41-0 Conselho Consultivo se reunirá sempre ovo coricmbado pela Diretoria e 
seus respectivos purecereo serão transcritos no Livro de Atos de Reuniões de Diretoria, por ocasião do reunião 
que doutoram solvo os mesmos, Parágrafo 2'-O Conselho Consultivo percoberã a ramumoração que lhe 110am a 
Diretoria, dentro dos limuins aprovados polo Assembleia Gorel, para cadu parindo de 2 (dois) anos. Capftcta te - 
Ceesalhe Fiscal: Artigo 12-0 Conselho Fiscal será composto de 3 (mês) membros eberm000 ode seco recp000-
coo suplantas, elenco anualmente pelo Accamtdala Geral Orãodda entro Acionistas ou mão, masidantas no Pais, 
cem obaeruãrrciu das prescrições legais, cendo pennitido a reeleição. P.mdgoofe Ueldo -0 Conanlho Fisval são 
será pormaseoto. Será Instalado pela Assembléia Geral a podido de Acionistas que representem, 00 mínimo, um 
décimo das ações com direilv e cote, terminando seu parindo de funcionamento na primeira Assembleia Geral 
Ormtrrário, após coa instalação. Artigo 13- Os Membros do Conselho Fiscal perceberão a remuneração que for 
Soado pele Assembléia Gunui que no eleger. C.pftsdoV - Corelfo de Aadgerlem 1- Doe Objetivos de Comitê de 
Auditoria: Artigo 14- A Companhia se vaias do Comitê de Auditoria do lnstiro'ição lidar do conglomerado Porto 
Seqom (tnmOe de Audoonal, arção do funcionamento permanente. que raro como objetivo principal tem000r 
suporte O administração das empresas do conglomerado Porto Seguro no atuação da Gonemooça Corpotesve. 
colada à rrensparêncma dos negócios Sós acionistas oinveoridoreo, 8 - De Subordinação e ás Composlçãet 
Artigo 15-0 Cvmftã do Auditoria reporto-se ao Conselho de Administração do Instituição 11dm do congioreoroda 
Porto Seguro ("Conselho de Admmnlubração'), que detnlrá a remuneração dou membros do Ccm'da de Auditoda. 
Aflige 18-A coirmpocição do Comitê de Auditoria será da no minimo 3 (trás) e no máximo 5 )vinco( membros, 
afeitos com prezo do mandato acer definido peio Conselho de Adminisinai permitida ieelamção, desde que 
permanência do membro no cargo não cOropassa 5 (cinco) anos consacc000si Psrágesfa 10 ,8 noernaação doam 
Integrante do Comitê do Oudburio deverá obuamom os requisitos e vedações do capitulo lii. Perégraeo 2'- 01510-
granre do Comitê de Auditório comento pode ser reintegrado após 3(060) ocos 40:001 do sou mandato aoterlor, 
Parágrafo 3'- A destituição do Integrante do Comitê do Auditoria ficarão cargo do C0000iho de Administração, 
caco fique oomprnoade molração a qualquer dos requisitos o vedações previstos no capitulo III, bem ureno sesso 
independência soer sido atanada par evenluol cincanotdnvna de contmto. Parágrafo 4'- É indelogdvel a função de 
integrante do Comitê de Auditoria. lii - Da, Reqaleltne e Vedaçõeen Aflige li - Soa reqvisêco mínimos pare 8 
exercício de Integrante dvCemtiê de Auditoria: n. Obsemor es normas que estabelecem condições para a eueroicla 
de cargos em órgãos esiarurdnios de sociedades supervisionadas; 6.. Não ser ou não ler sido, no eoarcido social 
cornonla a no anterior: o. Funcionário ou diretor do sociedade supervisionado ou do suas controladas, odigadas 
ou equiparadas a coligadas; E, Membro responsável pele aud:bona :rdoposdeeie na sociedade supervisionada; e, 
o. Msmbra do conselho fiscal da sociedade supervisionada ou do suas vonlndadas, coligadas ou equiparadas a 
coelgodoo; iii. Não ser vonluga, parente em linha rota ou matarei, até o terceira grau, e por afinidade. até o segun-
do 

egam
do grau, doo pessoas referidas nos alíneas 'a'a '41 no Incisa anterior; e, iv. 900 recusem qualquer narro ripado 
remuneração da sociaduda oupersisiooado ou do suas coninolodas, coligadas os equiparadas a voligades, goa 
não soja aquela nelotivo O soa junção do iolegmoole do Comitê do Auditoria. IV - Das Atribuições: Aroga 18-
Constituem atribuições do ConnO8 de Aiutdorio: L Estabelecer as regrea operacionais pana seu próprio lun0000-
mento, os quais devem cem formalizadas por escrito, aprovados polo Conselho de Administração ou, na sua iroole-
t0ecia. pelo Prasidanto ou Dirobom-Praaidarta da soviedade oupar'uialonada ou pulo Consalha do Admioisiraçáo do 
instituição lidem do conglomerado linvouv:mv 0v grupo segurador e uolncadac à disposição dos respectivos aoicnio-
los, por 0005150 do Assembleia Coral Ordindda; a. Recomendar, O edministraçgo da sncnndadn supomnns:000do, o 
entidade o nor contratado pare a prestação dos serviços de eud6oria independente, bem como o substituição do 
presrador desces serviços, quando considerar navesnário; ii. 000icar. previamente O d'ruruigação, ao domonstra-
çdos financeiras rebomentes aos períodos Ondas em 30 de (urdiu 031 da dezembro, Inclusive as notas auplica6000, 
es relatórios da administração o o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiros: 
iv, Avaliar a eletividade das auditorias independente e interno, inclusive quanto á verificação do comprimento do 
deposnicos legais e normativos aplicáveis, além do regulamentos e códigos internos; o Avaliar a aceitação. pela 
administração da sociedade uoparvisiusado, das recomendações loiras pelos auditores Independentes e pala 
aadriareu ivlemvuu, os ao justificativos para a sua não aceitação; vi. Avaliara monitorar os processos, sloremaa e 
controlos implomenlzdos pela administração pata a recepção e tratamento de informações acama do desvorrlplI-
monto. pelo sociedade saperzsioneda, de dispositivos legais 0—motivos o ela epl'iodveis, elém do seus regule' 
meoboc a códigos Internos, assegurando-se goa prausom amoricos movasismos que protejam aprestador da Infor-
mação o do cosfidoncialidade desta; uil. Recomendar. à Presidência ou ao Dirstan-Prosidenba da coviedode 
supervisionada ou à Diretora da instituição lidar do congiometado financeiro ou grupo segurador, comoção ou 
aprimoramento de pnliticas, praticas e procedimentos identificados no âmbito do soas atribuições; viii. Reunir-es, 
nu mininmc semestralmente, coma Presidência ou como Direloo-Praoideoie da sociedade supervisionada os cem 
a Diretoria da inomuiçan lidar do 0009loenarado financeiro ou grupo segurador e comes rospommsãoeio, lacro pala 
auditoria independente, como pela auditoria interna, para verificar o comprimento do suas recomendações ou in-
dagações. inclusive na que se refere ao planejamento dos maspncduos nababos de auditoria, formalizando, em 
atas, co oenieiídcs de tias enconrros; io. Oemilvor, por 000siãe dos resni005 provetas no iecico viii, o curepnimen- 
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o C000elinu de Aominlscoção da 0000dede saperviononada os da instilui060 lidando coogblroeredo Oneecerra eu 
grupo 000urador, tanbu por coliOftoçào doo mesnrcs como por ivldadva do Comeê, para discutir sobre poliliasa, 
práticas e procedimentos idenrimicadas na greblro de suas ieupedblnao cempeteocias; ai, elaborar relatórios rolati-
vos oasse meninos lindos em 30106  31/12 contendo: atividades osnrddae; avaliação do eledoldade dos controles 
infemos. docvnçãc doo mecoreendaçãoo teimo e daquelas não avelados, coniesdo es justificativas; 000lação de 
eletiuidodo das aoditnees externo e interna: avaliação do qualidade das demonstrações contábo:o, o::. preparar 
resumo do relatório do fiem 'é' para publicação juntamente comas domvnctraçõau 000náboio ia 3icu6 e ar/iS 
011, praparar Neta EopOcadvo que será anooada ão dem005braçõos ocolãhcio do cada svuicdada userndada 
oi, arquivam os rolatdoos do ilem '01' polo período mínimo de 55 (dm00) an : em. nnmooiear qvsiquororarstutaçãn 
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dado o ato em: 

Total do Ato: R$ 	
ML5985&AE7F, 

quinta-feira, 15 d e 	

hotps:flse fodlgltai. tJpb jue , br 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(f  



Fiscais e pnenidenciárius 
Otrignçden oirscuiedas a sessão 

Dicersas 

- 

P.sslna eelãleei alongo ornas 
Obrigações pai' empréstimos 
Empréstimos no pais 

Outras obrigações 
Fiscais e prnvldonciãries 
Diversas 

Patetreáela líquido 
Capital 
Resarve do capilal 
Reaarva da lucros 
Laudos acumulados 

34.011 
4.787.374 
5.325,80$ 

291800 
250.000 
250006 
41,880 
40,436 

.444 

5.455,972 
2.192.254 

62,272 
27.404 

182.103 

755.155. sinos pa(etreãenlc liqqçop_ 	17.211.328 

30~1930/~8 
Receleas da lnsalnnedlaçãa financeira 143.440 204.625 
Rendas de epidaçoan intartrnoncairus do liquidez 271 035 
Resultado da openoçues com TVM 

1
43.194 203.891 

Despesas da ieteesreadiaçãe tlnsrrnelro (104625) (155.648) 
Operações devendo ou de transfar8ncia do atinas 

(184.822) (149.802) 
Previsão pera créditos de liquidação duvidosa (9.403) (5.786) 
Operações da empréstimos a noiussas 14001 - 
Reesltesla braga da isteoosedleçie financeira (silos) 49.178 
Outras rexeltas (despes.—) cpersnl000ls 328.306 52.059 
Reon/as Ao prestação do -viços 520.788 289.979 
Despesas de pessoal (229.002) (138.519) 
Ourmas desposas adremsismnetmoav (113.460) (64.577) 
Dosp0000 rmibutánias (59.729) (48.693) 
Resultado Ac participações em collgadao/000nnoladas 159,064 (5.133) 
Outros m000:tos upcmac:onais 161.427 110.085 
Oimirvv AnvpOSa.vcFcracrnsais (110.702) 71.531) 
Resultado oparecionai 277,148 101,233 
Resultada não operacional (1.443) (8.518) 
Lacro antes dos Impostos 215,683 94.715 
Imposto de rendsenoetribuipãn social (11.035) (48.487) 
Pmnvrson pnimi :rrrponmc do renda 8.0821 (31.399) 
Pnnasõn 701/ imcvrribim:çoo social )2.957) 9.0001 
Lucre liquida do semestre 264.644 54.22e 
Lucro liquido pon ação (65) 0,16 11,48 

Dereacnfrsçóes das Mutações nfc Petnimónla Liquida 

(Prelu' 

	

nescrue flosnrus 	ízos( 

	

CaplIal 	rãs 	de Acama- 

	

Seelal Capital Loerao ladcs 	Total 
Saldas em 3111212017 	491.292 9.776 	- (4.277) 491,291 
Lucro liquidado semestre 	- 	- 	 - 54.228 64.220 
Saldos enrn 30/06/2018 	491.792 9,778 	- 45.951 551.519 
Saldos em3l/12/201g 2.187.531 51.900 156.318 	-2.406.099 
lntngralmaação de capital 	5.423 	- 	- 	- 	5.423 
Pagamento baseado amações - 10.322 	- 	- 10.322 
Dividendos edivl000ís 	 - 	-(152.086) 	- (152.086) 
Lucro liquidado semestre 	- 	- 	- 264.644 264.044 
Desoesçaes de lucro 
llqclsio de neessslre: 

Reserva legal 	 - 	- 13.232 (13.232) 	- 

Juras sabres capital pró- 
prio (11$ 0,040elação) 	 - 	- 	 -(69.225) (69.229) 

Saldei efe 34186/2819 2.193254 62.272 27.404 182.153 Z455.173 
A Dlrsfcrla 

Cari os Eduardo MansuolIl Farnereta - Contador CRC 1 S 266.728/0.0 

Ao Scm000traçdoo Financeiras completas. acompanhadas das 
Natas Eaphvafrvas edo ffalatdno doo Audinoceo Independentes avtán 

à diapoaí 'O doo Sim Acionistas na seda da Companhia 

das arnoense 
ausasade 

ii 1556 ai neo si. 12 

20- São Paulo, 129(152) 	 Diário Oficial Empresarial quinta-feira. 15 de aposto de 2019 

 

 

Ativa 
Clrcalaets 
DlapaeibiUdades 
Apiiceçãas intentiesecelras de iiqaldez 
Aplicações na mamado aberto 
TVM e inetmmentse financeiros desicatives 
Carteira própria 
Relações ietsnfleeaselrae 
Contes a racabor do emissoras 

Prejuiao da alienação de bons 
P000nranto baseado em tições 
Outros 
Venl.çdes eeo 051055 e pa.elece 
Titules e valores moblidniss 

Te06 de alIse  

3.194 
964.677 113.848 

	

52.000 	30.059 

	

135,054 	88,521 
(5.532) 
11.804 
11.604 

206.408 
208.486 
200.498 
522,309 
329087 
177.105 
152.782 
168.927 

375.956 209.038 

	

1100.8181 	(40.611) 

	

53.080 	22.500 

	

63.107 	27.224 

	

)10.057) 	(3.869) 
17.011.326 5.763329 

In 7,9 
284.844 54.228 

(215.531) (143.429) 

	

54.797 	39.015 

	

11776 	3.693 

	

(159.064) 	9.133 
)143.634( 1204.8261 

	

1.420 	go 

30106/2919  
14.454,275 

3.994 
3.190 

285.308 
200.398 

058,00 xàrlsaçôaa 	 14,200.883 
Cobrança a arrecadação do tnbutosaassanrelhadas 	370 
Bedeis esstatufórios 

	
102.435 

Obrigações umnciáudau o cessão 	 2.030.016 
Outras obrigações diversas 	 1,586.556 
Juros recebidos, liquidas 	 (22.647) 
Imposto dedada e connnbuiçsv s000i pagos 	(32.875) 
Cales liquido das atividades epnreclaeals 	(311.400) 
Aquisição ás imobilizado 	 (107,226) 
Vaiar ravatiide pela venda de imobilizado 	 871 
Aquisição da ativos mntasgiveis 	 (21.503) 
Aquisição de investimento 	 - 
Aumentada capital em subsidiária 	 (9.350) 
Cala, liquida das afisidadas de isneslinreafa 	(137.618) 
Captação de empréstimos 	 450.800 
lntegratização do capital 	 5,423 
Dividendos e jums sobre capital próprio pagos 	(185.423) 
Calca liquida das atividades cIa financiamento 	290.806 
Vedação cambial de caixas equivalentes do calva 	(488) 
Redução decalca e equivalentes de calca 	(158.716) 
Soldo inicial de caio, a oquivalantos dccoioa 	170.012 
Saldo Soai de caiou e equivalentes do coisa 	 10.286 
Redsçàa decaia.. aqalealsefas és calca 	(159.718) 

3Wã6i2018 
8,176.851 

9176.851 
370 

22500 
70.909 

2.191.043 
5.092.021 

35.359 

39,359 
32.668 

2.671 

581.610 

491.792 
9.776 

49.951 

5.753.72 

54.542 
1.316.393 

40.918 
(8.919) 
67890 

(78.043) 
1.83a 

(17.072) 
(386) 

(i2.66 

(6.068) 
0.288 
3,220 

(6.068 

acceto quando mndiCadn de acIma forma) 
Diersnslnaçê.e das RaiaÍlades 

da audnoria interna do Conglomerado Porto Seguro; xviii fixar diretTizes de orientação doa programo, de trabalhos 
da auditoria interna. dØa relatórios emitidas ode edetfuaÇno de sua equipa, xis. conhecer o pleno anual do Auditor 
Indapendante sobre cosmo das demonstrações financeiras, bem como sua interação com 05 trabalhes da audito-
ria interna; os. examinar propostas de alterações de princípios conlábein. avaliando seus impactos nus demonstra-
çdos francesas do Conorrterado Porto Seguro a submetendo-as à aprovação do Conselho de Administração. 
Capítulo VI- Aasereblat. Gemi: Artigo 19-A Assembleia Geral reanir-se-â anualmente até o dia 31 (trinta e oro) 
da março. sob a presidência de aoonisla que for indicado por ela. Parágrafo Uelna - O pmsidanto da Assembleia 
convidarA um dos prezamos para secretariar a Mana. Aflige 20- Ao Assembléias Extraordinários reunir-na-ão 
todas as vazas que tonem legais a regularmente convocadas, constilurnde-se, a Mana pala forma prescrita no anIl-
go anterior. Aflige 21 - Os anúncios da primeira convocação das Avsembleias Gerem salso publicados peie irra-
nos 3 (Inês) vezes no Diário Oficial comum jornal de grande circulação na Soda da Companhia, com antecedes-
ciam/nima doO (oito) Aio, costados do primairo editei. Parágrafo Único-Au demais convocações das Assembleias 
Devais prauaca,ar-sc-bo pala forma presente, vasco artigo, coar antecedência minlma daS (cinco) dias. lrslapes,  
dentsmarrte da prévia consecução, será considerada regular a Assembleia Geral a ego compareceram todos co 
000nioraa. Aflige 22-Uma vez convocada a Assembléia Geral, ficam suspensas as transferências da ações até 
que saia realizada a Assamblaia ou fique sem efeito a convocação. Artigo 23- As deliberações das Assembleias 
serão roirradas por maioria absoluta de votos, observadas as disposições legais quanto O exigência do quómm 
especial Parágrafo único -A cada ação corresponda um cato Artigo 24- Varlficando.se  o caso da aoioténvlo de 
ações objeto de comunhão, o exercício de diretos selas referentes caberá a quem os Ccndõminos designarem 
para t,gurar como representante junto á Sonadade, ficando suspenso o aoencidu destas direitos quando fluo for 
leira a designação. Artigo 25-Os Acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por provam-
dores nos lermos do parágrafo 1de urtiga 12690 Lei 4/6.404176. Asllge 26- Para que possam comparecer 95 
Asoenrtleias Gemia, os representantes legais a os procuradoras constituídos farão a estraga doo respectivos 
documentos vomprobotórlos na Seda do Companhia com, no mmnirno, 24 (vista e quatro) horas do antecedência. 
Capitulo 011- Ea.relcla Saciei, Lacaea o Distribuição de Resultados: Artigo 21-O exercício social fará inicia 
em 1' de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstra-
ções financeiras anuais. Parágrafo Uelco - A diretora poderá determinar o levantamento de balanças semestrais, 
ou relativo a períodos inferiores, para quaisquer fim, isdusiva para pagamento da juros sobra o capital próprio 
alou distribuição de dividendos à conta da fosco do por/ode apurado em tais balanços, observado o disposto res-
te estatuto social asa legislação aplicável. Aflige 28- Do raomátada do enercicia social serão deduzidos, antes de 
qualquer participação, automaticamente e independentemente de deliberação aeuamblaar, os prejuizos acomuta- 
doo, se haucer. ao provisão 	 sobra o imposto sobro a mnda e contribuição social soE o lucro. 130 saido de lvcnns 
remaneecentea. será caicutada a participação usar atribuída aos administradores, rova temv rs do artigo 152 da 
Lei 4/6.40411976. 0  lucro liquido do mero/cio será  resultado do que romasesoer apdn as deduções referidas 
nesse artigo. Artigo 29- Do lucro liquido da 00cm/cio. 5% (ornou por vanra( serão aplicados, acres de qualquer 
outro destisação, na oanstltuiçãs do resansa legal (artigo 103 da Lei O' 0.404/76), orA que atinja avelar correaprer-
deste a 20% (vimepar exerci do capital saciai. A destinação à reserva legal poderá ser dispensada no exercício 
cm fluxo saldo Soara naserva, acrescido da manrante das reservas, de capitel, excedera 30% (Inda por canta) do 
capital nocioi. Artigo 30-0/5cm liquido do ecensicio será, ainda, quando foro casoi diminuído das importâncias
destinada á 505stiroiqãc de rosarua de capital, a reserva pare continçõsmae (antigo 195 de Lei 4/6.404116) e à 
reserva de incentives lissa/e (antigo 195-A da Lei 4/6.404/76), de um lado, e, da outro lado, quando foro caso. 

acrescido da revnrsdo de reserva para cosãngôncias ode rcoorva de iucme a matizar (antigo 202, III, da Lei ri- 
6.404176) 0.404/76) tonrnadas em exercidos estariam. O lucro liquido ajustado do aaemioia será o roechado do que rema- 
nescer após as deduções e adições referidas nos artigos 29 a 300 lanA a seguiste dastinsçdo: a) 25% )vinte e 
cinco par cernfo( senão destinados ao pagamento do dividendo mínimo obogot000 aos acionistas; e trio saido re-
manescente será destinado á Reserva pato Inventaremos e Compensações de Perdas prevista eu tirtigio 31 
deste estatuto ou, aiternahvamerts, podará fera destinação que a assembléia geral detcrrsiinsr, obsa 
diapoalções legais apilcávais. Parágrafo Única - O dividendo mínimo Obrigatório presido neste artig 
deixar de ser paga no eoeroicia social em que a Diretoria informar que seu pagamento é iscompativel csWa situ-
ação financeira da Companhia. Os boroa que aaalm deixarem de ser disrribuidos senão reqi,tratãos como ou-
espacial e, senão foram absorvidos par prejuízos em aaerclsioe subsequentes, deverão ser pagos coma dividam 
dos aos acionistas assim que Permitir a situação financeiro do Companhia. Aflige 31 - A Companhia torci uma 
reserva estatutária denominada Rasama para Investimentos e Compensações da PandoC, que lerá como finali-
dade compensar ~rituais perdas o prejuízos o asoagurar os iooursoo suficientes paro a expansão das atividades 
o investimentos da Companhia. Parágrafo 17 -Será destinada à Reserva para Investimentos a Compensações do 
Perdas o saldo do lucro líquido ajustado apurado cm cada saem/da, após efetivada  doosnação provista cc artigo 
31 desta estatuto social. Psrágrete on -0 saldado Reserva pare inoesbmentcs e Compensações de Perdas não 
pode, exceder o capital somai, nem isoladamente. nem em conjunto com as demais reservas de lucros, com 
aoceção das reservas pare contingências, do incentives fiscais arte lucros a mabaar. conformo disposto no orbga 
199 da Lei n- 6.40411976. ultrapassado esse limite, a assamtleia geral deverá destinar  aocasva para diotrtbidçãn 
da docidesgos aos acionaras ou aumento do capital social. Ainda que são atingido o limite estabelecido neste 
parágrafo, a assembleia garaf poderá, a qualquer tempo, deliberar a disinibuição doo valores contabilrzodos no 
Reserva para Invesirmentos e Compensações do Perdas aos acionistas, como itroidendos, bem como sua capita-
lização. Caso a administração da Companhia uvcsidara o montaste dessa reserva v090ianta para o atendimento 
desses finalidade, poderá propor à assembleia penal que, em determinado evetcicie, e valer que seria destinada 
e fel reservo sela integralmente ou parcialmente dalõbsido aos acionistas como dividendos, ou capitalizado em 
aumento de capital social. Aflige 32- Sem prejuízo de dividendo mínimo abnigardrto, a Companhia, pan determi-
nação de Diretoria, poderá: ala qualquer tempo, distribuir dividendos isentada reservas de lucres enistenle na 
últimos balanço anual aprovado em assembleia geral da acionistas; á) semestralmente, distribuir dividendos 
canta de lucros acumulados nu anerciclo em curse, conforma apurado cm balanço semestnat; cl a qualquer tempo, 
dietolbuír dividendos à conta de luscos acumulados no exercício ano corso, conforme apurado em balanço levanta-
doem perlodicidade inferior e semestral, desde que, escoe caso, o montante de dividendos a uer paga nu soem)-
do são supere o saldo das rsoarvoo de capitais de que Inata o antiga 182, parágrafo 17, da Lei 6.404/1976; ad) a 
qoalqoer tempo. crediter os  pagem aos acionistas luras sobre o capital pnÓprto, observadas as limitações legais 
aplicáveis. Perágrais Única-Os dividendos intermediárias eosjums cobre capital próprio pagos pala Compaohla 
Podam sor àspuradas canta antecipação do dividendo mim~ obrigatório. AntIgo 33-Os dividendos não racobi-
dos co recietnedos peesvraveráo no praen de 3 anos, contados da data are que tenham sido postos à disposição 
do acionista, e reverterão em tanor da Conrtpoetnia 

 

Stone Pagamentos S.A. 

 

  

CNPJ,MF n'lo 501.555/0501-57 
Demonernaçries Financeiras rntnrnntno aos semestres encerradas em 30 de (unha da 201902018 (Em mi/flanco doma 

Balanços Pat.'imselals 
30106/2019 30/08/2016 Passroo 
14,559,469 6032804 Circalante 

	

6. 	3.220 Dopósiros 

	

3.661 	- Outros deposites 
1.760.880 2,223,167 Obnlgeç005 por empnéerimoa 

11.
1

monge 2.233.161 Empréstimos no pais 
2.579615 0,081,025 
7,e84.812 3,473.064 

Cortas a receber emiesoms vinculados a cessão 4.891,012 2.207.961 
Depósitos no til" co central 
Octze. nrádites 
Rendas a receber 
Diversos 
)-( Provisão para outros créditos liquidação duvidou (18.185) 
Odres calmas e bens 	 33,992 
Despesas antecipadas 	 23.092 
ffeetleãoet alongo prazo 	 18,662 
Outros créditos 	 19,662 
Diversos 	 19.062 
Permanente 	 2. a3 2.197 
lanestimeetos 	 1304.009 
Perticipaçoaa em coligados e controladas 	2,109,352 
Agio na aquisição da investimentos 	 114.097 
ltecbillaada deusa 	 210.139 
Instalações, móveis e equipamentos deusa 
(-) Depreciação asumiáada 
lndaegio.l 
Ativas mnfvsgluels 
(-) Amortização acumulada 

D.eellIaraãr. 	- soas dcc 
Louro liquido do semestre 
Ajustas se lacre liqaidor 
Dnprecmação e amorticação 
Imposto de renda o contribuição social diferidos 
Equivalência parnimonial 
Receitas financeiras. liquidas 
Provisão paro conongoncies 
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa 	9.403 	5.700 

	

2.443 	4.249 

	

10.322 	- 

	

- 	442 
(354.713) 976.706 

	

(620.086) 	4.800 
Gostoso receber da smissores 	 (1,385.737) (1.054.501) 
Costas a receber emiosums vinculadas a cessão (2.045.091) (89.809) 
easdaa a racabar 	 (15.017) (30.680) 
Outros créditos diversos 	 207.928 (81.084) 
Dvsp000santooipadus 	 (4.585) 	2.410 
S--e estatutárias 	 (31.594) 	- 
Fiuvums o ~decotarias 	42.180 

- 

Bradesco Leasing S.A. - 
Arrendamento Mercantil 

CNPJ ni 47.50e,120/0001-52 - NIRE 35.300.151.381 

Asa da ReceiAs Extraordinária o  123. do Conselho de 
Administração, realizada em 30.4 2019 

Aos 30 dias do mão de 0h18 de 2019, às 9h, ne seda social, Nóolae 
Cidade de Deus. Prédio Prata, 2 andar, tola Vais. OsasvO, SP, CEP 
06020-000, reuniram-soco membros do Conselho da Administração da 
Sociedade sobapresidrincia do senhor Lula CanlcsTrabucu Ceppm, tendo 
assumido a função de Secretário o senhor Gados Albano Rodrigues 
Gcr(hormn. Oumnte a reunião, es senhores conselheiros. atendendo ao 
disposto 

no sente 

dc Artigo 12 do Estatuto Social, deliberaram eleger 
ao carga de Diretor cselrhar Prsdeetca W101enr 09011. brasileiro. casado. 
bancado, RG 6.479.450ISSP-SP. CPF 882.592.100/44,0 Diretor aleito: 
n> tem domlcf lo co Núdsa Cidade de Deus, Vila '(ore. Osaaco. SP, CEP 
08020-500, a terá mandato os:ncldanta com o das demais membros 
da D'aderia, até a 1 5  Reunião do Conselho de Administração que se 
raaliaar após a Assembléia Gonal Ordlnãóa de 2020, aslandido anil a 
posse dos diretores goa serão eleitas naquela oportunidade, sendo que 
seunoma saro levada à aprovação do Banca Central do Brasil, após o 

declaração, sob os penas da lei, da quo atende is candlçõos pndvlas 
do  elegibilidade  presmnren nos Asi5os rue e 141 as Lom n' 6.404/70 
e na Resolução 4/ 4.12212012, do Conselho Monetãnlo Nacional. 
Océmer da 0aIlberaçio unanimidade de colas. Nada mole foi nefli 
encornando-se a reuniaoalaotose acta Ana que os conselheiros 
pcosestea assisam, cegistrando-se a ausência de senhor Joavá Augusto 
Panalni. are lérias. as) Lula Garbo Trabuco Cappl, Gados Alberto 
Rodrigues Guilherme, Mibon Mabsumolo, ifleoendre da Siso OmitIra, a 
Mauricio Machado de Minas. Declaramos para as devidos fins que e 
prezam. é oópla Salda Ata lavrada co hora próprio e que são uurênticaa, 
no mesma Sano, as acainaturas neto epoctas. Bradeaco Laasing 0.4. - 
Arrendamento Mercantil. as) André Rodniguas Cano e Cassiano  Ricarda 
Scarttef li. Certidão: Secretaria da Desenvolvimento  Econômico - 

JUCESP - Certifico e registro sob numero 351.034/19-2, em 10.7.2019. 
e) Gisala Sint iema Cssvbin - 000mmãóa Geral. 

CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A. 
CNPJ/MF N.° 02.430.230/0001-62 - NIRE 35300t 54479 

Ata da Aaaaseldela Geral Oadlaá,f a R.ailaads soe 30108/2055. 
iludia 30/04/2019, 10h, Rua Tehapsã, 4/ 01, 102  andar, Ituim Bibi, CEP: 
04533-010. Sou Paulo/SP. naacmnam-sc as acionistas que representam a 
totalidade do capital social da Companhia: 1 - Casn.toscclaaas 7 Auxi-
liar de Fsnnesannilcs, nA.. CNPJi1IIF 4/05.710.250/0001-03, Companhia 
asónima organizado e eomslenta 000 as leis da Espanha, core sede e feno 
ea cintada de Oaasamn, província da Guipúzcoa. Rua  José Mrgual ttcrnioa. 
W 26; 02- CAF Dlnenslflad Bselsess Dsnelafeeaef, 5.4.. CNPJIMF e 
05.942.324/0001-75, Companhia andaimo organizada e existente sob as 
leis lia Espanha, com sede e foro are Zeragcrza, óoesida de Catalafla, 
299, ambas neste  ato representadas por  nau procurador Sr.  José  11046- 
rio Uma de Araújo, advogado (OAB/SP) sob o 4/ 149.578, CPFIMF e5  
175,976,708-50, com escritório profissional nesta capital. Dispensadas 
c000scaçhu prévia pela imprensa. Pnasidente de mesa: O Sr. Renato da 
Souza Meireêes Neto, Sonretório, Fábio Roberto Lotti para, após oedfl-
cade e nsgvãanidado da instalação da sessão, dolibemr sobre o vcgomote 
ardem de dia: AGO 1) Deliberar sobre o aprovação das contas doaoar-
cicio .-ia] encenado em 311121201 8; 2) Deliberar subnoaspnvvaçáo do 
parecer elaborada pelos auditores mndspendanten, publicado co DOESP 
e Diário Comercial: 3) Deilbsrar sobre as demais remas de interesse na- 

eservicio social encerrado cm 31112/2010; 2(0 parecer elaborado peles 
auditomo independentes, publicada ex DOESP e no Jeteat 131040 Co-
menSal em 20/06/2018; 3) O cesldnsdo do soenoiclo findo em  3fi12/20r0 
é de prejuízo de RO 114.015.062,95, não foram declarados lumes sobre 

capital próprio pan conta do  prejuízos acumulado  em 31/12/2018, em 
razão do resultado negativo do ano nos boceje alteração na coestociçao 
dares erva legal. Encerramento 'Nade maio havendo a marx,, lacnou.oa 
e presente Ata, em livro próprio, que depois de Ida e epronoda foi as-
sinada por todos as Acionistas prccentns, São Paulo (SP), 30/0412019, 
Acionistas presentes: Ceeelrsccless.s Y Armilar da Ferreoaerlles, 
ELA. P.P. José 90041,0 Uma da Aro/1o; CAF Dlserslfs.d Cc 
aelspmeel. S.A. p.p. José 0056ia  Lima de Araújo. Dinelcm p 
Raneta de flocos Melroltas Neto (Direi Pnsn -, la). Reneto 
Mslnellac Nefe-Prssldants; Fábio Rebente L. 'Secretário 
425.012/19-6 em 09108/2019. Gisela Sl.nn 'me ''exAle- Snorv 

Brasil Pharma S.A. 
"INABILITADA PARA EXERCER ATIVIDADE EMPRESARIAL 

Companhia Abaas 
CNPJIME 11395.624/0001-71 51110 35.300.374.797 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados os Senhoras Acionistas da grasil Phassssa 8,A. 'loa-
bailada para Eeeecee Atividade Eerpreaarla17 )v7omceohili cuja fa-
lência foi decretado em 1010(5/15, no âmbito do pnoess.sv autuado sobe 
4/ 15009aO-30.2018.8.2e.0100, em trâmite paraste o Juiza da 2' Varada 
Falências o Recuperações Judiciais  da Conrrarca de Si  a se reunirem 
-AGE,  use, realizada no dia 30/08/19. ãstSIn, eocnpcioeaimeste na 
Rua Abtio Soares, 607 Paraiso, CEP 04000-002, SP/SP, pana coam)-
cer, disuobn 8 cotar sobre a seguinte matéria constante da cedam do 
/00:1. Roçflcar o aprovação da requerimento de falando da Companhia, 
apmnado em carolo, de urgência no àrebito da PICA da Companhia. 
realizado oat 05/05/15. nas termos de g único do arr. 122 da Lei 5n 
6.404/76. conforme alterada, letsrmsçass Gamlsm A participação do 
acionista poderá ser pessoal co por procurador devidamente constituído 
(observado o disposto no cnn. 126 de Lei n2  6,404176, conformo abale-
de(. ~.coesoal ou representado cor  proçlutããur. Os acionis-
tas e seus representantes legais  deverão comparecer á AGE munidos 
dos docureenlos da 1 ãdade e devem oprasentor os documentes quo 

avioo'islav que forem mpraseclodos  por maio da prosureçós,  poro ti..
de malIm, organização as AGE, solicitamos que o isotrumonfa domam 
dato outorgado co farma da lei sela esnlsde até às meIs da dia 20/08/n9. 
ao  seguinte endereço elafroolco b,grb..aoarãontait.uam. Ravemssdamae 
aos Ore Acionistas qua chaguem ao local indicado somou me005 n hora 
de 

 
antecedência. PactlOb000ãc oor meio da cotxcola a distância.  A Com- 

panhia infonne que, tendo em cinta  a óecmracão de sua lel000is. Oco 
ternios acima menciosados, não será adotado o pnvcxoso de votação a 
dlatãmcsla previsto na instrução CVM 401/09. Documentos relaulsnado 
à  ADE.  E000poc1osa1mesta em cozas de decretação da ralando escoo- 

5.n,.,isrzavaox,iO.Lex; oAsmnaa 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garant 
quaedo sisualizado diretamsete os portal 	.impreosauficial,cam.bn 
qainfo-feira. 15 de agosto de 2019 às 02:08l9, 

't  ÇRjRIO AZEVÉDO BASTOS 	
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t'cF62ÓDE859s 
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Cód. Autenticação: 102272711191047170898-2; Data: 27/11/2019 10:51-,  

Solo Digital de Fiscalização Tipo Nornlol C: AJL59855'R9LS; 

Valor Total do Ato: R$ 4,42 O becAevvêaodc rocas `-U
Mira os dados do ato em: httpo:/!seiociigitai,tjpb.Jiosbr  - 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 	 li A 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Seio Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:l/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
SEGUROS GERAIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27111/2019 11:13:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 11  e 20  da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sue https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1401728 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 27/11/2020 10:51:27 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 102272711191047170898-1 a 102272711191047170898-2 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 
808e4427455f4eacf3ad32984fd5a55560d9 
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lo 000.manlo iotoaolado o1onI00dO neste eia. O ,elondo .10*0500. Doo ló 
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Valor Total do Ato: R$ 4,42 
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Diretor Presidente 

À: 
/ 

1 
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23 

14 1 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CNPJ n2  61.198.164/0001-60 

NIRE 35.3.0004108.9 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 08h30, em sua sede social na Avenida 

Rio Branco, n9  1.489 e Rua Guaianases, n2  1.238, Campos Elíseos, compareceu o membro da Diretoria, 

eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para 

formalização da investidura no respectivo cargo, através da assinatura do presente Termo de Posse. 

Declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não está incurso em nenhum dos crimes que o 

impeça de exercer atividades mercantis e/ou empresariais e possui amplo conhecimento dos preceitos 

contidos no artigo 147 da Lei 6.404/76. 

O administrador que firma o presente termo de posse declara que possui domicílio profissional na 

Alameda Barão de Piracicaba, n 618/634, Torre B, 102  andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, local este 

em que receberá todas as citações e intimações relativas aos atos de sua gestão, em conformidade 

com o parágrafo segundo do artigo 149 da lei n2  6.404 de 1976. 

São Paulo, 29 de março de 2019. 

14 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CNPJ n2  61.198.164/0001-60 

NIRE 35.3.0004108.9 

TERMO TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 08h30, em sua sede social na Avenida 

Rio Branco, n2  1.489 e Rua Guaianases, n9  1.238, Campos Elíseos, compareceu o membro da Diretoria, 

eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para 

formalização da investidura no respectivo cargo, através da assinatura do presente Termo de Posse. 

Declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não está incurso em nenhum dos crimes que o 

impeça de exercer atividades mercantis e/ou empresariais e possui amplo conhecimento dos preceitos 

contidos no artigo 147 da Lei 6.404/76. 

O administrador que firma o presente termo de posse declara que possui domicílio profissional na 

Alameda Barão de Piracicaba, n9  618/634, Torre B, 102  andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, local este 

em que receberá todas as citações e intimações relativas aos atos de sua gestão, em conformidade 

com o parágrafo segundo do artigo 149 da lei n2  6.404 de 1976. 

São Paulo, 29 de março de 2019. 

M,rceIo Barroso Picanço 

Diretor Geral - Seguros e Investimentos 

2 

l 

AUtOntIcáço DI9ItaI 
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Cód. Autenticação: 102272711191047200566-2; Data: 27/11/2019 10:51 

/0 	Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL59874-VHVH: 

Valor Total do Ato R$ 442 
VISOr AmoldO 0. MknfldO COoaCóa on ra os dados do ato em: flUps://selodlgltattjpb.jus.br  
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Cód. Autenticação: 102272711191047200566-3; Data: 27/1112019 10:51 

111, 7' 	Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJL59873-C8BE; 
Valor Total do Aio. R$ 4,42 

Cdo  Mire os dados do ato em: httpa:/1seIo491t41.tpb.juLbr 

Diretor Geral - Financeiro, Controladoria e Atendimento 
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Prefeiftim Municipal 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CNPJ n2 61.198.164/0001-60 

NIRE 35.3.0004108.9 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 08h30, em sua sede social na Avenida 

Rio Branco, n2  1.489 e Rua Guaianases, n9  1.238, Campos Elíseos, compareceu o membro da Diretoria, 

eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para 

formalização da investidura no respectivo cargo, através da assinatura do presente Termo de Posse. 

Declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não está incurso em nenhum dos crimes que o 

impeça de exercer atividades mercantis e/ou empresariais e possui amplo conhecimento dos preceitos 

contidos no artigo 147 da Lei 6.404/76. 

O administrador que firma o presente termo de posse declara que possui domicílio profissional na 

Alameda Barão de Piracicaba, n2  618/634, Torre B, 102  andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, local este 

em que receberá todas as citações e intimações relativas aos atos de sua gestão, em conformidade 

com o parágrafo segundo do artigo 149 da lei n2  6.404 de 1976. 

São Paulo, 29 de março de 2019. 
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1 Pr.ura  Municipal 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CNPJ n2 61.198.164/0001-60 

NIRE 35.3.0004108.9 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 08h30, em sua sede social na Avenida 

Rio Branco, n2  1.489 e Rua Guaianases, n2  1.238, Campos Elíseos, compareceu o membro da Diretoria, 

eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para 

formalização da investidura no respectivo cargo, através da assinatura do presente Termo de Posse. 

Declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não está incurso em nenhum dos crimes que o 

impeça de exercer atividades mercantis e/ou empresariais e possui amplo conhecimento dos preceitos 

contidos no artigo 147 da Lei 6.404/76. 

O administrador que firma o presente termo de posse declara que possui domicílio profissional na 

Alameda Barão de Piracicaba, n2  618/634, Torre B, 102  andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, local este 

em que receberá todas as citações e intimações relativas aos atos de sua gestão, em conformidade 

com o parágrafo segundo do artigo 149 da lei n2  6.404 de 1976. 
1 

São Paulo, 29 deATa-riço 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CNPJ n2  61.198.164/0001-60 

NIRE 35.3.0004108.9 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 08h30, em sua sede social na Avenida 

Rio Branco, n2  1.489 e Rua Guaianases, n9  1.238, Campos Elíseos, compareceu o membro da Diretoria, 

eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para 

formalização da investidura no respectivo cargo, através da assinatura do presente Termo de Posse. 

Declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não está incurso em nenhum dos crimes que o 

impeça de exercer atividades mercantis e/ou empresariais e possui amplo conhecimento dos preceitos 

contidos no artigo 147 da Lei 6.404/76. 

O administrador que firma o presente termo de posse declara que possui domicílio profissional na 

Alameda Barão de Piracicaba, n9 618/634, Torre B, 102  andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, local este 

em que receberá todas as citações e intimações relativas aos atos de sua gestão, em conformidade 

com o parágrafo segundo do artigo 149 da lei n2  6.404 de 1976. 

São Paulo, 29 de março de 2019. 

7Majeos Roberto Loução 

Diretor Geral - Negócios Financeiros e Serviços 

01  

-- 
Autenticação Digital 	- 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CNPJ n9 61.198.164/0001-60 

NIRE 35.3.0004108.9 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 08h30, em sua sede social na Avenida 

Rio Branco, n9 1.489 e Rua Guaianases, n9 1.238, Campos Elíseos, compareceu o membro da Diretoria, 

eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para 

formalização da investidura no respectivo cargo, através da assinatura do presente Termo de Posse. 

Declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não está incurso em nenhum dos crimes que o 

impeça de exercer atividades mercantis e/ou empresariais e possui amplo conhecimento dos preceitos 

contidos no artigo 147 da Lei 6.404/76. 

O administrador que firma o presente termo de posse declara que possui domicílio profissional na 

Alameda Barão de Piracicaba, n2 618/634, Torre B, 109 andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, local este 

em que receberá todas as citações e intimações relativas aos atos de sua gestão, em conformidade 

com o parágrafo segundo do artigo 149 da lei n9 6.404 de 1976. 

São Paulo, 29 de março,de 2019. 
/ 1 

Mime Soars Batista 

Diretor de Prod4jto - Automóvel 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CNPJ 0 61.198.164/0001-60 

NIRE 35.3.0004108.9 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 08h30, em sua sede social na Avenida 

Rio Branco, n9  1.489 e Rua Guaianases, n9  1.238, Campos Elíseos, compareceu o membro da Diretoria, 

eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para 

formalização da investidura no respectivo cargo, através da assinatura do presente Termo de Posse. 

Declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não está incurso em nenhum dos crimes que o 

impeça de exercer atividades mercantis e/ou empresariais e possui amplo conhecimento dos preceitos 

contidos no artigo 147 da Lei 6.404/76. 

A administradora que firma o presente termo de posse declara que possui domicílio profissional na 

Alameda Barão de Piracicaba, n9 618/634, Torre B, 109  andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, local este 

em que receberá todas as citações e intimações relativas aos atos de sua gestão, em conformidade 

com o parágrafo segundo do artigo 149 da lei n9  6.404 de 1976. 

São Paulo, 29 de março de 2019. 

Fernanda Hydee Pasquarèlli 

Diretora de Produto - Seguros de Pessoas 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CNPJ n2  61.198.164/0001-60 

NIRE 35.3.0004108.9 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 08h30, em sua sede social na Avenida 

Rio Branco, n2 1.489 e Rua Gualanases, n2  1.238, Campos Elíseos, compareceu o membro da Diretoria, 

eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para 

formalização da investidura no respectivo cargo, através da assinatura do presente Termo de Posse. 

Declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não está incurso em nenhum dos crimes que o 

impeça de exercer atividades mercantis e/ou empresariais e possui amplo conhecimento dos preceitos 

contidos no artigo 147 da Lei 6.404/76. 

O administrador que firma o presente termo de posse declara que possui domicilio profissional na 

Alameda Barão de Piracicaba, n9  618/634, Torre B, 102  andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, local este 

em que receberá todas as citações e intimações relativas aos atos de sua gestão, em conformidade 

com o parágrafo segundo do artigo 149 da lei n9  6.404 de 1976. 

São Paulo, 29 de março de 2019. 

auriberto Tad' Tavares 

Diretor de Si istros 
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