
Legislação & Tributos | SP
E2 | Valor | São Paulo | Sábado, domingo e segunda-feira, 3, 4 e 5 de março de 2018

Algumas lições da reforma tributária dos EUA
Opinião Jurídica

Gileno Barreto

A
atual discussão
sobre reforma
tributária no Brasil
tem abordado
distintas

dimensões. As principais são a
simplificação do sistema e a
priorização dos tributos
indiretos ou sobre as receitas.
Quanto ao Imposto de Renda
(IR), limitamo-nos a discutir a
tributação ou não sobre os
dividendos e a mudança da sua
incidência sobre o lucro
presumido e sobre as pequenas
e médias empresas — em um
viés claro de aumento de carga
desse tributo, o que ora foi
posto em xeque pela reforma
tributária norte-americana.

Há uma tendência à
valorização da tributação

indireta como um meio para
ampliar a base tributária,
partindo da premissa de que o
imposto direto por excelência,
o IR, estaria perdendo seu
potencial arrecadatório.
Paralelamente, há uma
macrotendência de absorção
das diretrizes do BEPS/OCDE
(iniciativa de prevenção da
erosão de bases tributárias e do
deslocamento de lucros para
países de menor tributação) na
legislação interna de cada país,
porém com um viés anti-elisivo.

A recente reforma tributária
norte-americana, mais que
promover uma guerra fiscal de
amplitude global pela redução
das alíquotas, deve ser antes
percebida como um exemplo
do que a criatividade do
legislador pode alcançar ao
aperfeiçoar um sistema antes
considerado semiobsoleto,
tornando-o moderno, e
possivelmente mais eficaz.

Obviamente devemos
relativizar a realidade
econômica de cada país, mas é
óbvio a todos que a nossa
política de tributação da renda
internacional, firmada a partir
de 1996, é um entrave à
internacionalização de nossas
empresas, afetando
diretamente a sua
competitividade global. Nossa

legislação é indiferente à
economia digital e a riqueza
dos intangíveis.

A leitura dos textos
discutidos na Câmara e no
Senado dos EUA nos
apresentam as ideias que
enriqueceriam o nosso debate.
Exemplificando: adotaram três
diretrizes relacionadas ao BEPS,
quais fossem, a tributação
sobre a renda diferida em
outros países, a tributação
sobre a renda futura
acumulada em outros países e a
tributação sobre a renda
presumida de pagamentos
efetuados a partes relacionadas,
buscando reduzir os
desequilíbrios existentes entre
empresas de diferentes matizes.

Primeiramente, os
legisladores debruçaram-se
sobre a acumulação de lucros
em países com baixa
tributação, cuja importância
cresceu tanto quanto os lucros
auferidos pelas empresas da
denominada economia digital.
Optaram por reduzir a carga
final incidente, pois a maior
parte das multinacionais não
tinha reservas ou provisões
para fazer frente a tais
pagamentos imediatamente. O
resultado é que foi dado um
grande incentivo para que
houvesse a repatriação de

A reforma tributária dos
EUA, mais que promover
uma guerra fiscal de
amplitude global, deve
ser antes percebida
como um exemplo

lucros no curto prazo.
Quanto à segunda, buscaram

evitar que tal situação ocorresse
no futuro. Estudou gatilhos
para a incidência de alíquotas
mais elevadas, em função dos
ativos fixos (tangíveis)
depreciáveis. A partir de
determinado nível percentual
de retorno agregado das CFC’s
(empresas controladas no
exterior), calculado sobre essa
base de ativos, incidiria a
alíquota adicional,
independentemente de sua
repatriação. Isso resultaria em
que as empresas que tivessem
transferido não apenas lucros,
mas também ativos
(substância), teriam
tratamento tributário melhor.

Finalmente, outras soluções
foram apresentadas para
prevenir a erosão da base
tributária. Exemplo interessante
do texto da Câmara foi prescrever
a indedutibilidade dos juros que
superassem 30% do Ebitda
(lucros antes dos juros, impostos,
depreciação e amortização), o
que se não fora uma inovação per
si, fora uma solução.

Eliminaria, por exemplo, a
distorção contida na regra de
thin capitalization brasileira,
que calcula os limites de
isenção sobre o patrimônio
líquido, esse que sofre ajustes

principalmente em função de
lucros não realizados. Outro
exemplo, a vedação da
dedutibilidade dos juros
quando o nível de alavancagem
da empresa superasse o teto de
10%, calculado sobre a média
da alavancagem de todo o
grupo empresarial.

Outra interessante ideia foi a
criação do denominado GILTI,
ou “imposto sobre intangíveis
globais”, em tradução livre, e
que foi aprovado ao final. Pelo
texto, o acionista
norte-americano de qualquer
CFC deve incluir na renda
tributável o excesso de renda,
denominada tested income
(renda testada),
correspondente a um
percentual do somatório da sua
participação pro rata do
denominado “i nv e s t i m e n t o
qualificado em ativos”.

A taxa futura do GILTI seria

determinada pela alíquota
geral (21%) permitindo-se uma
dedução de até 50%, inclusive
de créditos tributários
decorrentes de pagamentos
feitos no exterior. Isso significa
que empresas da economia
digital, por exemplo, deveriam
pagar mais impostos que as
empresas com maiores ativos
tangíveis no exterior, já que sua
renda em maior parte seria
derivada de intangíveis.

Além dessas — apenas alguns
exemplos da riqueza da
discussão —, há outras inovações
em matéria de legislação
tributária que foram discutidas e
que poderiam ser estudadas
pelos nossos legisladores,
bastando para tanto que pensem
“fora da caixa” e desprovidos dos
conceitos e preconceitos contra
empresas, lucros e seus países de
origem.
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Companhia Aberta
Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
São Martinho S.A. (“Companhia”), convida seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada em sua sede social, na Fazenda São Martinho, no Município de Pra-
dópolis/SP, no dia 02/04/2018, às 11h, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) A ra-
tificação do Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da Usina Boa Vista S.A. (“UBV”)
pela Companhia (“Protocolo de Incorporação”); (2) A ratificação da nomeação e contratação da Va-
lorUp Auditores Independentes (“ValorUP”) como empresa de auditoria independente responsável
pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da UBV, com base no
balancete levantado em 31/01/2018; (3) A aprovação do laudo de avaliação emitido pela ValorUp; (4)
A incorporação de todo acervo líquido da UBV e sua consequente extinção, sem aumento do capital
social da Companhia; (5) A autorização para a administração tomar todas as providências necessá-
rias para a implementação da incorporação da UBV, caso aprovada; e (6) A alteração do artigo 26
do Estatuto Social. Informações Gerais: Participação na AGE: Para facilitar o acesso dos Senhores
Acionistas à Assembleia Geral Extraordinária solicitamos a entrega dos seguintes documentos na
sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, até o dia 29/03/2018:
(i) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela instituição prestadora de serviços
de ações escriturais da Companhia; e (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração,
instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº
6.404/76). A Companhia reembolsará, mediante exibição dos respectivos comprovantes, 50% dos
custos incorridos para a constituição de procuradores pelos acionistas que representem mais de
0,5% do capital social. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia
Geral Extraordinária munido de documento que comprove sua identidade. Documentos à Disposição
dos Acionistas: Permanecem à disposição dos Senhores Acionistas, na sede Companhia, e em seu
website na página de Relações com Investidores (www.saomartinho.com.br/ri) e nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbo-
vespa.com.br), toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas naAssembleia Ge-
ral Extraordinária, inclusive a Proposta da Administração, nos termos do artigo 133 e do parágrafo 3º
do artigo 135 da Lei das S.A. e artigo 6º da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada. Para con-
sulta e exame dos referidos documentos na sede social da Companhia, os Acionistas interessados
devem contatar a Área de Relações com Investidores, mediante apresentação de extrato contendo
a posição acionária respectiva, emitida com até 2 dias de antecedência. Pradópolis, 28/02/2018.
João Guilherme Sabino Ometto Presidente do Conselho de Administração. (01, 02, 03)

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
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FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 844, com
escritório à Al. Franca 580, Jardim Paulista, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ
UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04,

com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos
do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel de nº 10138006409 datado de 31/01/2017, no qual figura como
Fiduciante NATANAEL FIRMINO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador do RG nº 13.994.809-0 SSP/SP e do CPF/
MF sob o nº 039.317.858-74, residente e domiciliado na Rua Conde Irajá, nº 195, Apto. 231, Vila Mariana, São Paulo/SP,
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia
20 de março de 2018, às 15:00 horas, à Alameda Franca 580, Jardim Paulista em São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO,
com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.138.766,50 (dois milhões, cento e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e
seis reais e cinquenta centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário,
constituído pelo Imóvel objeto da Matrícula nº 289.764 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Apar-
tamento nº 261, localizado no 26º pavimento do edifício denominado ROSSI ITAPETI, situado na Rua Itapeti, nº 760, 27º
Subdistrito Tatuapé, com área privativa de 209,050m2, área comum de 154,841m2, área total edificada de 363,891m2, área
comum descoberta de 26,021m2, perfazendo a área total construída mmais descooberta de 389,912m2, correspondendo-lhe
uma fração ideal de terrenos de 1,8120%, e o direito ao uso de (04) vagaas iinddetteermminadas na garagem coletiva. Contribuinte:
054.218.0163-2. Obs: Ocupado. Desocupação por connta doo aaddqquuirreennttee, noss termoss ddoo aarrt. 30 da lleeii 99.5514/977.. CCaassoo não
haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado oo ddiia 003 dde aabrril de 20018, noo mmesmoo hooráriioo ee locaal, ppaaraa realiizzação
do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou supeeriorr aa RR$$ 11.4416.4277,06 (uum milhãão, quuatrroocceenntoss e ddeezzeesseis
mil, quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavoss). Oss interessaadoss emm paartr icipaar do lleilãão de modo on-linnee, ddevveerão
se cadastrar no site www.megaleiloes.com.br e se habiliitaarr accessannddo a ppáginna ddesste leilão,, clliicanndoo na oppççãoo HABIILITE-
-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, ant do inníícciioo ddoo lleeiillããoo ppresseennccial,, nnãão sseennddoo aaceitass hhaabbiilliittaaçõeess aappóóss esse
prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.megaleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo
presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que
o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será
objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s)
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos
e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado
lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do
leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.
megaleiloes.com.br, o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O
horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o
horário oficial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932,
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Iguá Saneamento S.A
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Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas realizada em 13 de dezembro de 2017
I. Data, Hora e Local: 13 de dezembro de 2017, às 09:00 horas, na sede social da Iguá Saneamento S.A. (“Companhia”),
localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 1º andar, conjunto 12, São Paulo-SP, CEP 04.547-005. II. Mesa: Presiden-
te: Paulo Todescan Lessa Mattos; Secretária: Marcia Pacianotto Ribeiro. III. Convocação e Presença: Presentes os aci-
onistas detentores das ações ordinárias representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme atestam
as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a publicação da convocação
por meio da imprensa, nos termos do que dispõe o art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Socieda-
des por Ações”). IV. Publicações Prévias: (1) Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2016, devidamente acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos audito-
res independentes, publicados primeiramente em 29/05/2017 no jornal Valor Econômico nas páginas E7 a E11 e no Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo nas páginas 19 a 27, e republicadas em 06/09/2017 no jornal Valor Econômico nas
páginas E7 a E8 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas páginas 8 a 27; e (2) Proposta da Administração/Manual
para participação de Acionista em Assembleia enviada à CVM/B3 pelo Sistema Empresas.Net em 13 de novembro de
2017. V. Ordem do Dia: (A) Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2016,
acompanhadas de relatório dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a proposta dos administradores para
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016; e, em (B) Assembleia Geral Extraordinária, (iii)
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, membros dos Comitês Estatutários e da
Diretoria; (iv) deliberar sobre a proposta de alteração dos arts. 2º, caput, 14, caput, 16 e 17 do estatuto social da Compa-
nhia; e (v) consolidação do estatuto social da Companhia. VI. Deliberações Tomadas: Dispensada, por unanimidade
dos acionistas, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma
vez que todos já foram devida e previamente disponibilizados pela Companhia e são do inteiro conhecimento dos acio-
nistas. Os acionistas deliberaram, o quanto segue: Aprovar, por 129.436.505 (cento e vinte e nove milhões, quatrocentos
e trinta e seis mil, quinhentos e cinco) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a lavratura da ata
desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo
130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes na
forma do §2º do mesmo artigo da Lei das Sociedades por Ações. A-Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovar por
129.436.505 (cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinco) votos favoráveis, nenhum
voto contrário e nenhuma abstenção, o relatório da administração e as demais demonstrações financeiras, relativas ao
exercício social findo em 31/12/2016, acompanhados do parecer dos auditores independentes; (ii) Aprovar por
129.436.505 (cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinco) votos favoráveis, nenhum
voto contrário e nenhuma abstenção, a destinação do prejuízo do exercício findo em 31.12.2016, no montante de R$
74.521.016,46 (setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil, dezesseis reais e quarenta e seis centavos), que
será integralmente à conta de prejuízos acumulados. B- Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) Aprovar por
129.436.505 (cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinco) votos favoráveis, nenhum
voto contrário e nenhuma abstenção, a remuneração global para a administração da Companhia no valor de até R$
5.926.070,27 (cinco milhões, novecentos e vinte e seis mil, setenta reais e vinte e sete centavos), que foi adequada aos
parâmetros estabelecidos na política de remuneração da administração da Companhia. A individualização da remunera-
ção global anual dos administradores ora aprovada caberá ao Conselho de Administração da Companhia; (iv) Aprovar
por 129.436.505 (cento e vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinco) votos favoráveis,
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, alteração do estatuto social da Companhia, com a alteração dos artigos 2º,
caput, 14, caput, 16 e 17, que passarão a vigorar com a seguinte redação: Artigo 2º-A Companhia tem sede e foro na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306, CJ 151, Vila Olímpia, CEP 04547-005.
Artigo 14-A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo 03 (três) membros e, no máximo, 9 (nove) membros,
sendo 1 (um) Diretor Presidente; 1 (um) Diretor Vice-Presidente; 1 (um) Diretor Financeiro e Relações com os Investido-
res; 1 (um) Diretor de Operações; 1 (um) Diretor de Gestão e Controladoria; e 1 (um) Diretor Jurídico Regulatório. Todos
os diretores serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração e poderão ser acionistas ou
não da Companhia, sendo admitido o acúmulo de funções. Artigo 16-Compete à Diretoria, respeitadas as atribuições do
Conselho de Administração, a gestão dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários
ou convenientes a esse fim, para tanto dispondo ela, entre outros poderes, dos necessários para: a) zelar pela observân-
cia da lei, deste Estatuto Social, de qualquer acordo de acionistas e pelo cumprimento das deliberações tomadas nas
Assembleias Gerais, nas reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões; b) administrar, gerir e
superintender os negócios sociais, formulando e propondo ao Conselho de Administração o planejamento estratégico e
os planos operacionais, incluindo as necessidades de recursos humanos, financeiros e equipamentos, podendo com-
prar, vender, permutar, onerar ou por qualquer outra forma adquirir ou alienar bens móveis e imóveis para ou da Compa-
nhia, determinando os respectivos preços, termos e condições, respeitadas as respectivas atribuições do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral; c) expedir regimentos internos, regulamentos e outras normas da mesma natureza
no tocante à administração da Companhia; e d) outorgar mandatos em nome da Companhia. Parágrafo Primeiro-A repre-
sentação da Companhia em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, repartições públicas ou autoridades
federais, estaduais ou municipais, perante autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, bem como a
outorga de cartas de preposição, compete a quaisquer dois diretores em conjunto ou procurador em conjunto com um dire-
tor. Parágrafo Segundo-Sem prejuízo das competências gerais da Diretoria, dispostas neste Estatuto Social, compete: I. ao
Diretor Presidente: (a) definir estratégias, priorizar a alocação de recursos, estabelecer e monitorar as metas financeiras e
operacionais da Companhia; (b) planejar, coordenar, organizar e dirigir as atividades da Companhia; (c) sugerir candidatos a
cargos na Diretoria, avaliar e, quando necessário, recomendar ao Conselho de Administração a destituição de Diretores; (d)
convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (e) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as
atividades da Companhia; e (f) exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração da Com-
panhia; II. ao Diretor Vice-Presidente: a) Implantar estratégias, de acordo com as orientações do Conselho e do Diretor
Presidente, assegurando o crescimento de curto, médio e longo prazo e disseminação da cultura organizacional e apoiar o
Diretor Presidente no desenvolvimento de novos negócios de forma a assegurar o crescimento sustentável da companhia.
III. ao Diretor Financeiro e Relações com os Investidores: a) desenvolver e acompanhar a implementação do planeja-
mento financeiro e estrutura de capital da Companhia e suas subsidiárias; b) disponibilizar estrutura de capital em linha com
a estratégia e com as necessidades da Companhia; c) estabelecer diretrizes financeiras a serem implementadas pelas con-
troladas da Companhia e acompanhar suas execuções; d) gerenciar o fluxo de caixa, obter fontes de financiamento e repre-
sentar a Companhia junto as instituições financeiras; e) zelar pela boa utilização dos recursos financeiros e por um adequa-
do retorno sobre o capital investido; f) representar a companhia perante as instituições que atuam no mercado de capitais; g)
prestar informações ao público investidor, à CVM, aos mercados de bolsa e/ou de balcão organizado e não organizado em
que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados as atividades desenvolvidas no
mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; h) manter atualizados os registros da Companhia
na CVM; e IV. ao Diretor de Operações: a) assegurar a aplicação pelas unidades de negócios (controladas da Companhia)
do modelo de gestão e governança, das diretrizes técnico-operacionais, administrativas, financeiras e de desenvolvimento
de negócios da Companhia; b) realizar a gestão de performance geral e plano de negócios das unidades de negócios; c)
assegurar a prestação adequada do serviço público de água e esgoto; d) desenvolver estratégias nas regiões das unidades
de negócios (controladas da Companhia) para a obtenção de concessões e estabelecimento de parcerias público privadas;
e) liderar as negociações com as empresas e com o poder público, de forma a harmonizar os interesses do poder
concedente, da empresa pública ou de economia mista ou do parceiro, conforme o caso e da Companhia; f) consolidar e
monitorar o desempenho comercial das unidades de negócios (controladas da Companhia); e g) Monitorar ações comerci-
ais e apoiar as operações na construção de relações institucionais visando a perpetuidade das mesmas à médio e longo
prazo; V. ao Diretor de Controladoria e Gestão: a) gerenciar o orçamento, implantar controles de prestação de conta e de
gerenciamento de riscos e reportar o desempenho financeiro da Companhia; b) responsabilidade pela contabilidade e
controladoria da Companhia; c) Garantir, em conjunto com o Diretor de Operações, a rentabilidade das operações atuais,
assegurando o cumprimento do Plano de Negócios(PN), propondo ações para mitigar riscos, reduzindo custos e
maximizando o valor do negócio; d) Acompanhar e garantir, em conjunto com o Diretor de Operações, que os investimentos
em OPEX e CAPEX sejam implantados conforme normas, diretrizes e procedimentos existentes na companhia; e) garantir
que a cultura organizacional e a estratégia de tecnologia da informação sejam disseminadas e implementadas nas unidades
de negócios (controladas da Companhia). VI. ao Diretor Jurídico e Regulatório: a) dar a orientação jurídica superior e final
à Companhia e suas controladas; b) planejar, propor e implantar políticas e atuações da Companhia em matéria jurídica; c)
supervisionar e coordenar os serviços jurídicos da Companhia; d) gerenciar e implementar as políticas de atuação e relaci-
onamento junto aos órgãos reguladores, de controle e fiscalização. Parágrafo Terceiro-Os Diretores sem designação espe-
cífica exercerão as funções estipuladas pelo Conselho de Administração quando da sua eleição. Artigo 17-Observado o
disposto no artigo 19 abaixo, todos os atos e documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da Companhia,
tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, notas promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento, títulos de
dívida em geral, contratos em geral e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados por: a) Dois
diretores em conjunto; ou b) Um diretor em conjunto com um procurador; (v) Aprovar por 129.436.505 (cento e vinte e nove
milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinco) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção,
a reformulação e consolidação do Estatuto Social, que segue anexo a esta ata como Anexo I. VII. Lavratura e Encerramen-
to. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por
Ações e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do artigo 130 da Lei
das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada aAssembleia Geral Ordinária e Extraordinária e, após
lavrada, a presente ata foi lida e achada conforme, sendo assinada pelo Presidente da Assembleia, Paulo Todescan Lessa
Mattos, pela Secretária, Marcia Pacianotto Ribeiro e por todos os acionistas presentes (Iguá Fundo de Investimento em Par-
ticipações Multiestratégia, p. Roberto da Silva e Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas; e BNDES Participações S.A.-
BNDESPAR, p. Thais de Azevedo Gama Pinto). “Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em Livro
próprio”. São Paulo, 13 de dezembro de 2017. Paulo Todescan Lessa Mattos-Presidente, Marcia Pacianotto Ribeiro-Secre-
tária. JUCESP nº 89.192/18-7 em 21/02/18. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará as seguintes licitações: Pregão
Presencial nº 011/2018, objetivando o registro de preço de café, no dia 15 de março de 2018, às
09:30 horas. Interessado: Secretarias Diversas. Pregão Presencial nº 012/2018, objetivando a
contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de
aquecimento e filtragem da piscina do CEIL Centro, no dia 15 de março de 2018, às 14:30 horas.
Interessado: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Os editais em inteiro teor
estarão à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico
www.louveira.sp.gov.br, ou de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 16h00, na Rua Catharina Calssavara
Caldana, 451, Bairro do Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 02 de março de 2018. RODRIGO RIBEIRO - Secretário de
Administração.

PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA
DE SÃO ROQUE

- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 002/2018 – Objeto: Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios originais de
primeira linha para manutenção dos veículos leves, pesados, motocicletas e
máquinas da frota municipal. Encerramento: às 10:15 horas do dia 16/03/2018
para a entrega e abertura dos envelopes. O edital encontra-se a disposição a
partir do dia 05/03/2018, no setor de protocolo desta Prefeitura, localizada à Rua
São Paulo, 966 – Bairro Taboão – São Roque – SP.
- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 025/2018 – Objeto: Aquisição de
camisetas para a 71ª Corrida de Aleluia de São Roque. Encerramento: às 14:00
horas do dia 16/03/2018 para a entrega e abertura dos envelopes. O edital
encontra-se a disposição a partir do dia 05/03/2018, no setor de protocolo desta
Prefeitura, localizada à Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão – São Roque – SP.
- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 020/2018 – Objeto: Aquisição de
ferramentas e equipamentos para utilização do setor de Oficina. Encerramento:
às 10:15 horas do dia 19/03/2018 para a entrega e abertura dos envelopes. O
edital encontra-se a disposição a partir do dia 05/03/2018, no setor de protocolo
desta Prefeitura, localizada à Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão – São Roque
– SP.
- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 013/2018 – Objeto: Aquisição de
monitor, microcomputador e notebook para o atendimento das necessidades do
Departamento de Bem Estar Social. Encerramento: às 14:00 horas do dia
19/03/2018 para a entrega e abertura dos envelopes. O edital encontra-se a
disposição a partir do dia 05/03/2018, no setor de protocolo desta Prefeitura,
localizada à Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão – São Roque – SP.
- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 019/2018 – Objeto: Registro de
Preços de materiais médico-hospitalares para atendimento das necessidades do
Departamento de Saúde. Encerramento: às 10:15 horas do dia 20/03/2018 para
a entrega e abertura dos envelopes. O edital encontra-se a disposição a partir do
dia 05/03/2018, no setor de protocolo desta Prefeitura, localizada à Rua São
Paulo, 966 – Bairro Taboão – São Roque – SP.
- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 016/2018 – Objeto: Registro de
Preços de medicamentos para atendimento das necessidades do Departamento
de Saúde. Encerramento: às 14:00 horas do dia 20/03/2018 para a entrega e
abertura dos envelopes. O edital encontra-se a disposição a partir do dia
05/03/2018, no setor de protocolo desta Prefeitura, localizada à Rua São Paulo,
966 – Bairro Taboão – São Roque – SP.
- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 024/2018 – Objeto: Registro de
Preços de medicamentos para atendimento das necessidades do Departamento
de Saúde. Encerramento: às 10:15 horas do dia 21/03/2018 para a entrega e
abertura dos envelopes. O edital encontra-se a disposição a partir do dia
05/03/2018, no setor de protocolo desta Prefeitura, localizada à Rua São Paulo,
966 – Bairro Taboão – São Roque – SP.
- RESUMO DE EDITAL – Pregão Presencial n.º 022/2018 – Objeto: Aquisição de
pregos, tábuas de garapeira e viga de garapeira para uso do Departamento de
Obras. Encerramento: às 14:00 horas do dia 21/03/2018 para a entrega e
abertura dos envelopes. O edital encontra-se a disposição a partir do dia
05/03/2018, no setor de protocolo desta Prefeitura, localizada à Rua São Paulo,
966 – Bairro Taboão – São Roque – SP.

SECRETARIA DE LOGISTÍCA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 002/DAESP/2018 - Processo nº 0073/2017/DAESP -
1º Volume – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA/OBRAS PARA
REMOÇÃO DE RESÍDUOS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS PISTAS, PÁTIOS E
ACESSOS DO AEROPORTO E REQUISITOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL,
NOS AEROPORTOS ESTADUAIS DE ARAÇATUBA, BAURU/AREALVA, MARÍLIA,
PRESIDENTE PRUDENTE, RIBEIRÃO PRETO E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP. O
Superintendente do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, com apoio no Parecer Jurídico PJ nº 51/2018 e com base no artigo
49, da Lei nº 8.666/93, comunica a todos os interessados que a Concorrência Publica
nº 002/DAESP/2018 será revogada em razões de interesse público e conveniência
administrativa. Os interessados terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para, querendo,
interporem recurso contra esta decisão.

Vara Cível do Foro Distrital de Parelheiros / SP. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0000269-86.2012.8.26.0012. A Dra.
Vanessa Vaitekunas Zapater, Juíza de Direito da Vara Cível do Foro Distrital de Parelheiros/SP, Faz Saber a JailsonAraújo da Silva
(CPF. 760.368.043-34), que BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento lhe ajuizou ação de Busca e Apreensão,
objetivando o veículo marca/modelo Honda/CB 300-R, ano de fabricação/modelo 2011/2011, gasolina, placa EXD 0838, chassi
9C2NC4310BR258348, cor azul, alienado fiduciariamente. Apreendido o bem e estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para em 05 dias, a fluir dos 20 dias supra, pagar o débito de R$ 14.937,00 (fevereiro de 2012), sob pena de
consolidar-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio da requerente (art. 3º, § 1º do Dec. lei 911/69, alterado pela
Lei 10.931/04); podendo, ainda, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, oferecer resposta, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente, afixado e publicado. Parelheiros, 14/03/2017.

A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária – DERAT – torna pública a abertura da licitação: Pregão Eletrônico no
02/2018. Objeto: Contratação de serviços continuados de vigilância e segurança
patrimonial, armada e desarmada, para as Unidades da Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Data de abertura: 15/03/2018 – Horário: 10:00 h
UASG: 170312
Local: Site www.comprasgovernamentais.gov.br

São Paulo, 05 de março de 2018
Sônia Maria Barbosa da Silveira

Chefe do Serviço de Programação e Logística da DERAT

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA ESPECIAL DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

Claro S.A.
CNPJ/MF n° 40.432.544/0001-47 - NIRE 35.300.145.801

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas da Claro S.A.(“Companhia”) a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na sede
social da Companhia, na Rua Henri Dunant, nº 780,Torres A e B, Santo Amaro, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04709-110, no dia 12 de
março de 2018, às 9:00 horas, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:(a) deliberar sobre a emissão e as características da 6ª
(sexta)emissãodedebênturessimples,nãoconversíveisemações,daespéciequirografária,emsérieúnica,paradistribuiçãopúblicacomesforços
restritos de distribuição, da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”),
no valor total de até R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”); (b) delegação de poderes ao
Conselho de Administração para deliberar sobre qualquer alteração nas condições da referida emissão de debêntures, nos termos do artigo 59,
§4ºdaLeinº6.404/76;(c)autorizaraDiretoriadaCompanhiaaadotar todasequaisquerprovidênciasecelebrar todososdocumentosnecessários
àefetivaçãodaEmissão, incluindo,massemlimitação,apráticadosatosnecessáriosàassinaturadarespectivaescrituradeemissão,ànegociação
dos termos da escritura de emissão e contratos relacionados, à contratação de instituições financeiras para coordenar e efetuar a distribuição das
Debêntures ao público investidor e a assinatura de todos os contratos, acordos e formulários necessários à efetivação da Emissão; (d) autorizar a
Diretoria da Companhia a contratar assessores legais e demais prestadores de serviços necessários à Emissão; e (e) ratificar todos os atos que
tenham sido praticados pela Diretoria da Companhia anteriormente à data da Assembleia Geral Extraordinária em relação à Emissão. Instruções
Gerais: (a) Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até o dia 09 de março de 2018, até as 17:00 horas.
(b) Os documentos relativos à ordem do dia da referida Assembleia se encontram à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.
Os acionistas que forem representados por procurador deverão observar o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 02 de março de 2018
Daniel Hajj Aboumrad - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO

(ÁGUA E ESGOTO)
A Fundação Ezute, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o nº 01.710.917/0001-42, anuncia a publicação do edital (“Edital”) para
captação de recursos, a título de doação com encargo, a serem empregados na
estruturação e desenvolvimento de estudos de modelagem para projetos de Parceria
Público Privada (PPP) e/ou concessão de serviços de saneamento (água e esgoto) em
municípios do Brasil (“Captação”), objetivando a elaboração de estudos a serem
custeados com os recursos captados, nos termos do anexo 1 – Regulamento de
Captação e Destinação de Recursos do Edital, e a coordenação à estruturação e o
desenvolvimento dos estudos, utilizando seu corpo técnico permanente e também
consultores especializados para a sua elaboração.
Documentação completa: www.ezute.org.br/editais Data limite: 31/12/2018


