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PublICações de TerCeIros 
e edITaIs de ComarCas
Particulares e 
Pessoas Físicas

AmmESF – ASSoCiAÇÃo DoS muNiCÍPioS 
DA BACiA Do mÉDio SÃo FrANCiSCo

 eXTraTo de HomoloGaçÃo, Pregão Presencial (srP) 
01/2019-objeto: Contratação de empresa p/ Prestação de serviços 
de engenharia . o presidente da ammesF, José raul reis, homo-
logou em 20/12/2019, o resultado do Pregão supracitado, adjudi-
cando seu objeto à empresa Carvalho amaral engenharia ltda, CNPJ 
16 .783 .066/0001-35, no valor total de r$ 55 .151 .569,33, autorizando a 
devida contratação . Glaydson moura – Presidente CPl .

2 cm -10 1311590 - 1

CoNSÓrCio PÚBLiCo iNTErmuNiCiPAL DE 
DESENVoLVimENTo SuSTENTáVEL Do TriÂNGuLo 

miNEiro E ALTo PArANAÍBA – CiDES
– aviso de Cancelamento de licitação . Processo 04/2019 – Concorrên-
cia 01/2019 – sistema de registro de Preços .
o Consórcio Público Intermunicipal de desenvolvimento sustentá-
vel do Triângulo mineiro e alto Paranaíba – CIdes torna público o 
CaNCelameNTo do Processo n .04/2019 – CIdes, referente à Con-
corrência – sistema de registro de Preço n . 01/2019, para obras de 
ampliação de iluminação pública, o qual foi suspenso pelo Tribunal 
de Contas do estado de minas Gerais – TCemG através dos autos n . 
1 .072 .520 e com base no Parecer n . 1 .562/2019 – manifestação Preli-
minar, do ministério Público de Contas do estado de Contas do estado 
de minas Gerais – mPC . o documento encontra-se na integra no site 
www .cides .com .br .

uberlândia, 06 de janeiro de 2020 .
 lindomar amaro borges - Presidente do CIdes .

4 cm -09 1311134 - 1

 CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA 
mACro rEGiÃo Do SuL DE miNAS – CiSSuL SAmu

edITal de CoNVoCaçÃo Para seGuNda 
assembleIa Geral eXTraordINÁrIa dos 

muNICÍPIos CoNsorCIados – 2020
o Conselho diretor do CIssul – Consórcio Intermunicipal de saúde 
da macro região do sul de minas, por seu Presidente, sr . rodrigo apa-
recido lopes, Prefeito municipal de andradas/mG, com fundamento 
no art . 13, do estatuto, combinado com o art . 15, convoca os municí-
pios Consorciados, observados os critérios do art . 6º, art . 7º, II, III e IV, 
art . 8º, I e III, art . 9º, I e o art . 11 também do estatuto, para comparece-
rem à segunda assembleia Geral extraordinária dos municípios Con-
sorciados do ano de 2020, que se realizará no Teatro mestrinho – Colé-
gio marista, localizado Praça Champagnat, 68 - Centro, Varginha/mG, 
no dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2020, às 15:00h em primeira con-
vocação com maioria absoluta e não havendo quórum, às 15:30h, com 
qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta especi-
fíca: 1) deliberação e votação da Proposta de resolução de mudança 
do Contrato de Consorcio Público do CIssul/samu . Varginha (mG), 
10 de janeiro de 2020 . rodrIGo aPareCIdo loPes - Presidente 
do Conselho diretor do CIssul/samu

5 cm -10 1311759 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA mACro 
rEGiÃo Do SuL DE miNAS – CiSSuL SAmu
edITal de CoNVoCaçÃo Para PrImeIra 

assembleIa Geral eXTraordINÁrIa dos 
muNICÍPIos CoNsorCIados – 2020

o Conselho diretor do CIssul – Consórcio Intermunicipal de saúde 
da macro região do sul de minas, por seu Presidente, sr . rodrigo apa-
recido lopes, Prefeito municipal de andradas/mG, com fundamento 
no art . 13, do estatuto, combinado com o art . 15, convoca os muni-
cípios Consorciados, observados os critérios do art . 6º, art . 7º, II, III e 
IV, art . 8º, I e III, art . 9º, I e o art . 11 também do estatuto, para com-
parecerem à Primeira assembleia Geral extraordinária dos municípios 
Consorciados do ano de 2020, que se realizará no Teatro mestrinho – 
Colégio marista, localizado Praça Champagnat, 68 - Centro, Varginha/
mG, no dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2020, às 14:00h em primeira 
convocação com maioria absoluta e não havendo quórum, às 14:30h, 
com qualquer número a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta espe-
cífica: 1) Deliberação e votação da Proposta de Resolução de mudança 
do estatuto do CIssul/samu . Varginha (mG), 10 de janeiro de 2020 . 
rodrIGo aPareCIdo loPes - Presidente do Conselho diretor do 
CIssul/samu 

5 cm -10 1311757 - 1

CoNSELHo rEGioNAL DE mEDiCiNA 
Do ESTADo DE miNAS GErAiS 

- PorTarIa Nº 956/2020 . a Presidente do Conselho regional de 
medicina do estado de minas Gerais no uso de suas atribuições; 
resolVe: art . 1º - Nomear daiane lopes de resende para o emprego 
permanente de bibliotecário, do quadro deste Conselho, aprovada 
em 3º lugar para belo Horizonte/mG, do Concurso 01/2017 . art . 2º 
- deverá a candidata apresentar a documentação que se refere o item 
15 .4 do edital, em até 10 (dez) dias a partir da publicação desta Porta-
ria, para posterior posse . belo Horizonte, 09 de janeiro de 2020 . Cons .ª 
Cláudia Navarro Carvalho duarte lemos – Presidente . 

3 cm -10 1311579 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA mACro 
rEGiÃo Do SuL DE miNAS – CiSSuL SAmu

edITal de CoNVoCaçÃo Para a assembleIa Geral 
ordINÁrIa dos muNICÍPIos CoNsorCIados – 2020

o Conselho diretor do CIssul – Consórcio Intermunicipal de saúde 
da macro região do sul de minas, por seu Presidente, sr . rodrigo apa-
recido lopes, Prefeito municipal de andradas/mG, com fundamento 
no art . 13, do estatuto, combinado com o art . 15, convoca os municí-
pios Consorciados, observados os critérios do art . 6º, art . 7º, II, III e IV, 
art . 8º, I e III, art . 9º, I e o art . 11 também do estatuto, para compare-
cerem à assembleia Geral ordinária dos municípios Consorciados do 
ano de 2020, que se realizará no Teatro mestrinho – Colégio marista, 
localizado Praça Champagnat, 68 - Centro, Varginha/mG, no dia 31 
(trinta e um) de janeiro de 2020, às 13:00h em primeira convocação 
com maioria absoluta e não havendo quórum, às 13:30h, com qual-
quer número a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Cerimô-
nia em comemoração aos 5 (cinco) anos de funcionamento do serviço 
samu/192 na macro sul de minas; 2) análise, discussão e votação 
das contas do exercício de 2019; 3) deliberação, discussão e votação 
da resolução 002/2020 – altera o orçamento 2020; 4) deliberação, 
discussão e votação da resolução 003/2020 – Concede reajuste sala-
rial; 5) demais assuntos administrativos . Varginha (mG), 10 de janeiro 
de 2020 . rodrIGo aPareCIdo loPes - Presidente do Conselho 
diretor do CIssul/samu

6 cm -10 1311761 - 1

 DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA
E ESGoTo DE PoÇoS DE CALDAS-mG.

 eXTraTo
art . 61 § único – lei 8666/93

 segundo Termo aditivo ao Termo de Credenciamento nº 031/2017- 
Inexigibilidade nº 003/2017 – Processo nº 082/2017 - Contratante: 
departamento municipal de Água e esgoto de Poços de Caldas – Con-
tratada: Itaú unibanco s .a .- Cláusula Primeira – Prorrogação de prazo 
de vigência do Termo de Credenciamento por mais 12 (doze) meses, 
passando o seu vencimento de 21/11/2019 para 21/11/2020 - Cláusula 
segunda – dos Valores – o valor do Termo de Credenciamento para 
fazer jus à prorrogação, sofre um reajuste passando o valor do recebi-
mento tarifa – canais de recebimento e rede correspondente de r$ 1,10 
para r$ 1,18 e o valor do recebimento da tarifa por débito automático 
de r$ 0,80 para r$ 0,86 - Celebração: 10/01/2020 – signatários : Paulo 
César silva - diretor Presidente dmae – sandra regina rincão e Walter 
Telles do Nascimento – representantes da empresa - Foro: Comarca de 
Poços de Caldas - mG .

4 cm -10 1311473 - 1

 DEPArTAmENTo muNiCiPAL DE áGuA, ESGoTo 
E SANEAmENTo DE PoNTE NoVA/mG

 – Extrato de 1ª Retificação de Edital – Processo nº 064/2019 – Pregão 
Presencial nº 045/2019 – em virtude de questionamento de licitante 
interessado e da orientação da assessoria Jurídica, baseando-se no prin-
cípio da autotutela, fez-se necessário a retificação. Portanto, o Diretor 
Geral do dmaes, faz saber que: 1 . Fica excluído a alínea “c” do item 
11.2.2 do Edital. 2. Fica retificada a data para Credenciamento, Rece-
bimento dos envelopes e declarações e sessão Pública, onde se leu 
13/01/2020, passa-se a ler 05/02/2020, 13h30min, sede administrativa 
do dmaes . Ponte Nova/mG, 10/01/2020 . anderson roberto Nacif 
Sodré/Diretor Geral e Fabiana Dutra Gomides/Pregoeira Oficial.

3 cm -10 1311656 - 1

FuNDo muNiCiPAL DE SAÚDE DE SÃo JoÃo DEL-rEi-mG
aVIso adITIVos: 24° aditivo, Portaria 3339 . de 17/12/19, Hospi-
tal de Nª srª das mercês, 07/01/20 r$ .90 .767,00 . . 25º aditivo, Por-
taria 3339 . de 17 /12/19, santa Casa da misericórdia, 07/01/20 
r$ .206 .840,00 07/01/20 .

1 cm -10 1311577 - 1

SiCooB LAGoACrED GErAiS
edital de leilão 001/2020 - Torna público que levará a leilão simultâ-
neo pelo www .lucasleiloeiro .com .br, em 04/02/2020 e 19/02/2020, às 
13h, seu imóvel urbano em lagoa da Prata/mG .
leiloeiro: lucas rafael antunes moreira . (37) 3242-2218 .

1 cm -09 1311108 - 1

LEiLoEiro LuCAS rAFAEL ANTuNES morEirA
edital de leilão 001/2020-ameJe- associação dos municípios da 
microrregião do médio Jequitinhonha-Torna público que levará a leilão 
online através do site www .lucasleiloeiro .com .br, 29/01/2020, a partir 
das 10 horas, seus bens inservíveis:máquinas .Inf: 37-3242-2218 . 

1 cm -09 1311175 - 1

PArAiBuNA PAPÉiS S.A.
CNPJ/mF N .º 21 .550 .447/0001-04

CoNVoCaçÃo assemblÉIa Geral eXTraordINÁrIa
Ficam convocados os senhores acionistas da Paraibuna Papéis s .a . 
para participarem da assembleia Geral extraordinária a realizar-se no 
escritório de sua sede, na Av. Antônio Simão Firjan, 1265 – Distrito 
Industrial, na cidade de Juiz de Fora - mG, no dia 22 de janeiro de 
2020, às 14:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) eleição do Conselho de administração e da diretoria; 2) alteração 
da atividade principal da empresa; 3) outros assuntos de interesse da 
sociedade . Juiz de Fora - mG, 09 de janeiro de 2020 . Heitor luiz Vil-
lela – Presidente do Conselho de administração .

3 cm -09 1311369 - 1

SAAE DE BoCAiÚVA
 – edITaIs de lICITaçÃo

o saae de bocaiúva, através do Pregoeiro torna público que fará rea-
lizar as seguintes licitações: PP nº 006/2020-obJeTo: aquisição de 
vidro e porta de vidro para banheiro* .Critério de julgamento: menor 
preço por item; eNTreGa dos eNVeloPes: 24/01/2020, 09:00hs; 
PP nº 007/2020-OBJETO: Aquisição de emulsão asfálticacatiônica 
rl-1Ce pó traçadopara aplicação em pavimentação asfáltica* .Critério 
de julgamento: menor preço por item; eNTreGa dos eNVeloPes: 
04/02/2020, 09:00hs . os editais estarão publicados no quadro de aviso 
do saae, à Pça . Pedro Caldeira, 7-a–Centro–bocaiúva(mG), onde 
os mesmos poderão ser solicitados ou pelo e-mail:saaebocaiuva .licita-
cao@hotmail .com–Informações: Fone:38–3251-1581 – ramone F . N . 
de morais-Pregoeira . 

3 cm -10 1311691 - 1

SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE mAriANA/mG -

aviso de suspensão de licitação - a autarquia, por meio de sua 
Comissão de licitação, designada pela Portaria nº30, de 28 de março 
de 2019,torna público para conhecimento de todo aquele a quem inte-
ressar a suspensão da licitação na modalidade de Concorrência Pública 
Nº 012/2019, Procedimento PrC 042/2019 com julgamento em menor 
preço global, por execução indireta sob o regime de empreitada por 
preços unitários, em sistema de registro de Preços, destinada à even-
tual contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, per-
furação e recuperação de poços tubulares profundos no município de 
mariana . motivo/motivação: necessidade de alterações no edital . Fun-
damentação: parágrafo quarto, do artigo 21 da lei ordinária Federal 
8 .666/1993 . após serem realizadas as referidas alterações e correções 
e demais que se demonstrarem necessárias, novo aviso de licitação e 
edital serão republicados com indicação de nova data para abertura do 
certame . Informações pelo e-mail: licitacao@saaemariana .mg .gov .br . 
mariana/mG, 10 de janeiro de 2020 .

4 cm -10 1311676 - 1

SAAE – iTAGuArA/mG. 
Publicação: erraTa ao edital de licitação - Pregão n .º 030/2019 – 
objeto: aquisição de materiais Hidráulicos – credenciamento remar-
cado para o dia 30/01/2020, às 9h . excluiu-se tópico 8 .2 .2 do edital 
e desconsiderada, no termo de referencia e modelo de proposta, a exi-
gência mencionada no citado tópico . decisão na íntegra: http://www .
saaeitaguara .com .br/ ou saaeadministracao@conqnet .com .br . Carlos 
Henrique Neto - Pregoeiro . 

2 cm -10 1311518 - 1

SAAE – iTAGuArA/mG.
edital de licitação modalidade Pregão n .º 001/2020 – objeto: Concreto 
asfáltico - credenciamento dia 31/01/2020, às 9h, de acordo com as dis-
posições das leis 8666/93 e 10 .520/2002 . edital completo no e-mail: 
saaeadministracao@conqnet .com .br e no site http://www .saaeitaguara .
com .br/  . dotação orçamentária 17 .512 .0047 .2082-33 .90 .30-24 . Car-
los Henrique Neto - Pregoeiro .

2 cm -10 1311626 - 1

SAAE BoA ESPErANÇA – mG
serviço autonomo de Água e esgoto de boa esperança – mG, aviso 
edital Pregão Presencial Nº 02-2020 . o serviço autonomo de Água 
e esgoto do município de boa esperança - mG, através da Pregoeira 
Valdinea de oliveira, comunica que fará realizar Pregão Presencial 
nº 02/2020 -Processo nº 06/2020 sendo menor preço por item, para 
aquisição de pão francês, leite e manteiga, com abertura para o dia 
23/01/2020 às 09:15 nove horas e quinze minutos . a cópia na íntegra 
do edital poderá ser retirada junto à Comissão de apoio ou através da 
página da Internet www .saae .boaesperanca .mg .gov .br ou pelo e-mail 
licitacao@saae .boaesperanca .mg .gov .br  . Qualquer informação adicio-
nal pelo telefone 35-3851-0559 . boa esperança – mG 10 de janeiro 
de 2020 .

3 cm -10 1311697 - 1

SAAE LAGoA DA PrATA-mG,
reTIFICaçÃoPreGÃo PreseNCIal Nº . 0128/2019 - objeto: 
aquisição de produtos para o laboratório do saae . altera-se o edital 
e a data de abertura do Certame . Nova data de abertura: 23/01/2020-
14:00h . edital: www .saaelp .mg .gov .br . CadasTro de ForNeCe-
dores - a Comissão Permanente de licitações do saae de lagoa 
da Prata/mG, em cumprimento ao que dispõe o §1º do art .34 da lei 
Federal nº 8 .666/93, comunica aos Fornecedores que tenham interesse 
em contratar com a autarquia municipal, que está procedendo à atuali-
zação dos registros Cadastrais existentes, bem como efetuando novos 
Cadastros, junto ao setor de licitações . maiores informações no site: 
www .saaelp .mg .gov .br-margarete aparecida Cardoso - Presidente da 
CPl .10/01/2020 .

3 cm -10 1311576 - 1

SAAE GuANHÃES-mG 
extrato do 2º aditamento ao Contrato nº 005/2018 - saae Guanhães e 
banco bradesco s .a .- objeto: Prestação de serviços para recebimento 
de faturas do saae Guanhães . reajustar o valor contratado em 3,50 % 
e prorrogação do prazo - Vigência: 31/12/2020 .

1 cm -10 1311458 - 1

ComPANHiA DE TECiDoS NorTE 
DE miNAS – CoTEmiNAS

CNPJ nº 22 .677 .520/0001-76 - NIre 3130003731-2
 Companhia aberta

 aTa da duCeNTÉsIma sePTuaGÉsIma TerCeIra reuNIÃo 
do CoNselHo de admINIsTraçÃo da ComPaNHIa de 
TeCIdos NorTe de mINas – CoTemINas (“ComPaNHIa”), 
realIZada No dIa 18 de deZembro de 2019, laVrada em 
Forma de sumÁrIo . 1 . data, Hora e local: aos 18 (dezoito) dias 
do mês de dezembro de 2019, às 8:00 horas, no escritório da Compa-
nhia, na cidade de são Paulo, estado de são Paulo, na av . Paulista, 
1 .754, 1º andar . 2 . Convocação e Presença: dispensada a convocação 
devido à presença da totalidade dos membros do Conselho de admi-
nistração da Companhia . 3 . mesa: Presidente: Josué Christiano Gomes 
da Silva; e Secretário: João Batista da Cunha Bomfim. 4. Ordem do 
dia: deliberar sobre a aprovação (a) da operação por meio da qual a 
Companhia contratará um empréstimo perante o sP INVesTIdor IV, 
llC (“Credor”), no valor de us$22 .371 .000,00 (vinte e dois milhões, 
trezentos e setenta e um mil dólares americanos), nos termos e condi-
ções do Credit agreement, a ser celebrado entre a Companhia, o Credor 
e quaisquer outras partes que venham a tornar-se credoras no âmbito 

de tal contrato (“Credit agreement”), e do Contingent Interest agre-
ement, a ser celebrado entre o Credor, a springs Global us Inc e a 
Companhia (“Contingent Interest agreement” e, em conjunto com o 
Credit agreement, os “Contratos de Financiamento”) (“operação”); (b) 
da cessão fiduciária (b.i) dos créditos que lhes são devidos (equiva-
lente a 57,020341% de us$30 .460 .000,00 (trinta milhões, quatrocentos 
e sessenta mil dólares americanos)) a título de pagamento do preço em 
decorrência da venda das ações da Tropical agroparticipações s .a ., ins-
crita no CNP sob o º 26 .957 .386/0001-18, no contexto do “Instrumento 
Particular de Contrato de Compra e Venda de ações e outras avenças”, 
celebrado em 04 .09 .2019, entre a Companhia e outros, na qualidade 
de vendedores, e os respectivos compradores (“Contrato de Compra e 
Venda de ações”), e dos direitos creditórios relativos às notas promis-
sórias emitidas em favor da Companhia conforme previsto no Contrato 
de Compra e Venda de ações, nos termos do “Instrumento Particular de 
Contrato de Cessão Fiduciária de direitos Creditórios decorrentes de 
Contrato de Compra e Venda e outras avenças”, a ser celebrado entre 
o Credor, na qualidade de credor, a Companhia e a oxford Comércio 
e Participações S.A., na qualidade de fiduciantes; e (b.2) da totalidade 
dos créditos a que faz jus a Companhia em decorrência do trânsito em 
julgado do mandado de segurança nº 0005318-14 .2006 .4 .01 .3807, nos 
termos do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária 
de direitos Creditórios decorrentes de Créditos Tributários e outras 
avenças”, a ser celebrado pelo Credor, na qualidade de credor, e pela 
Companhia e pela Companhia Tecidos santanense, na qualidade de 
fiduciantes, em garantia da totalidade das obrigações assumidas pela 
Companhia, pela springs Global us Inc . e demais coobrigados perante 
o Credor no âmbito dos Contratos de Financiamento e quaisquer outros 
documentos da operação; (c) da emissão de nota promissória, nos ter-
mos da cláusula 2.4.C do Credit Agreement; (d) da outorga de fiança 
em garantia das obrigações assumidas pela springs Global us Inc . 
no âmbito do Contingent Interest agreement, nos termos da “Carta 
de Fiança”, a ser assinada pelo Credor, pela springs Global Inc ., pela 
Companhia e demais fiadores, e (e) da assinatura, pelos representan-
tes legais da Companhia (diretores e/ou procuradores da Companhia, 
conforme o caso), dos Contratos de Financiamento e quaisquer outros 
documentos relacionados à operação, podendo tais representantes 
legais, ainda, tomar todas as providências necessárias e convenientes 
para viabilizar a operação . 5 . deliberações: Por unanimidade de votos 
e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de administração, 
aprovaram a integralidade da “ordem do dia” acima descrita . 6 . os 
Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência tele-
fônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata 
lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e 
pelos membros do Conselho de administração presentes . são Paulo-sP, 
18 de dezembro de 2019 .assinaturas: Josué Christiano Gomes da silva, 
Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. 
Conselheiros Presentes: Josué Christiano Gomes da silva, Presidente; 
João Gustavo rebello de Paula; Jorge Kalache Filho; adelmo Pércope 
Gonçalves; maria da Graça Campos Gomes da silva; Patrícia Cam-
pos Gomes da silva; e ricardo antonio Weiss . Confere com o origi-
nal lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes da silva - Pre-
sidente da Reunião. João Batista da Cunha Bomfim - Secretário. Junta 
Comercial do Estado de Minas Geraias – Certifico o registro sob o nº 
7653743 em 09/01/2020 . Protocolo 19/579 .553-9 . ass . marinely de 
Paula Bomfim – Secretário-Geral.

17 cm -10 1311459 - 1

SuPErmiX CoNCrETo S.A.
CNPJ Nº 34 .230 .979/0001-06 - NIre 3130000906-8

aTa de reuNIÃo do CoNselHo de admINIsTraçÃo
 data: 19/12/2019, às 11h00mim . local: sede social da Companhia, na 
rua Professor José Vieira de mendonça, nº 1 .121-b, bairro engenho 
Nogueira, em belo Horizonte/mG, CeP 31 .310-260 . Presidência: Con-
selheiro Juventino dias Neto . secretário: Fernando azeredo diniz . Pre-
sentes: Conselheiros Juventino dias Neto, edison dias Filho, milton 
dias Filho, João bosco de Carvalho mol, Paula Formentini, eduardo 
Clarkson lebreiro . deliberações: Instalada a reunião, os Conselheiros, 
por unanimidade, deliberam, sem qualquer restrição ou ressalva o que 
se segue: I – Preliminarmente, aprovar a lavratura da ata desta reunião 
em forma de sumário, em conformidade com a lei de s/a; II – reele-
ger para compor a diretoria da Companhia, com mandato por 01 (um) 
ano, iniciando-se em 02 de Janeiro de 2020 e com a remuneração que 
lhes foi fixada pela Assembleia Geral os Srs.: Edison Dias Filho, brasi-
leiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, por-
tador da CI nº m-163 .757 ssP/mG e CPF nº 222 .901 .686-53, residente 
e domiciliado em belo Horizonte/mG, para o cargo de diretor Presi-
dente; João bosco de Carvalho mol, brasileiro, casado em regime de 
comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador da 
CI nº m-393 .256 ssP/mG e CPF nº 014 .642 .486-72, residente e domi-
ciliado em belo Horizonte/mG, para o cargo de diretor Vice Presidente; 
Fernando azeredo diniz, brasileiro, casado em regime de comunhão 
parcial de bens, administrador de empresas, CI-m2 .901 .608 ssPmG, e 
CPF 509 .084 .216-72, residente e domiciliado em belo Horizonte/mG, 
para o cargo de diretor administrativo Financeiro; austen José salva-
dor, brasileiro, divorciado, engenheiro, CI-m .1 .471 .369 ssP/mG, CPF 
499 .186 .646-49, residente e domiciliado em belo Horizonte/mG, para 
o cargo de diretor de Tecnologia; José Giampietro Neto, brasileiro, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CI 
11 .507 .509 ssP/sP, CPF/mF Nº 592 .945 .666-68, residente e domici-
liado em belo Horizonte/mG, para o cargo de diretor Comercial; sér-
gio lima silveira, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, engenheiro, CI mG-7 .936 .673 ssP/mG, CPF 072 .270 .276-00, 
residente e domiciliado em belo Horizonte/mG, para o cargo de diretor 
de manutenção e equipamentos; e alessandro Veríssimo souza, bra-
sileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administra-
dor, CI mG – 309 .162 .59, ssP/sC e CPF nº 983 .824 .979-34, para o 
cargo de diretor de operações, todos com domicílio na rua Professor 
José Vieira de mendonça, nº 1 .121-b, bairro engenho Nogueira, belo 
Horizonte/mG, CeP 31 .210-260 . os diretores ora eleitos, declaram não 
estarem incursos em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 
da lei 6 .404/76, em legislação especial ou condenados por quaisquer 
crimes que os impeçam de exercer a administração da sociedade . desta 
forma, os diretores eleitos tomam posse no presente ato e assinam os 
respectivos Termos de Posse; II – Aprovar a unificação do mandato do 
sr . alessandro Veríssimo souza, disposto na ata de reunião do Con-
selho do dia 02/09/2019, de 02/09/2020 para 02/01/2021, juntamente 
com os outros membros da diretoria . encerramento: Nada mais tendo 
sido tratado, o sr . Presidente encerrou a sessão da qual se lavrou a pre-
sente ata, que lida e aprovada foi assinada pela totalidade dos Conse-
lheiros presentes . belo Horizonte, 19 de dezembro de 2019 . Juventino 
dias Neto, Presidente da mesa; Fernando azeredo diniz, secretario da 
mesa; edison dias Filho, milton dias Filho, João bosco de Carvalho 
mol, Paula Formentini, eduardo Clarkson lebreiro . Confere com o ori-
ginal . Fernando azeredo diniz - assina o documento de forma digital . 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o Registro sob 
o nº 7651255, em 08/01/2020 . Protocolo: 20/006 .489-4 . marinely de 
Paula Bomfim – Secretária Geral.
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