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CONTRATO DE CONSTITUIÇXO DE SOCIED',DE POR 
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que'  
fazem Dr. Roberto Andrade, brasilciro,en-
genhoiro, casado, residente em Cal:iolrn-
dia, neste Estado, Gabriel Donato laAn - 
drade, brasileiro, engenheirando,'soltei-
ro, residente nesta Capital e Flávio Cas-
tello Branco Gutierrez, brasileiro, sol - 
toiro, engonheirando, residente nesta Ca-
pital, na forma e clausulas abaixo:. 

10) A sociedade será Ter quotas de responsabilidade limi'aada,terá 
a denominaçáo da "CONSTRUTORA =RADE & GUTIERREZ LTDA.",  com soda e foro - 
na cidade de Belo.norizonte, a qual sera usada petas trais sácios conjunta-
mente, ficando,todavia, expressamente proibido de emprega-la em documentos 
alheios aos interesses da sociedade. 

2*) O objeto da sociedade será a execuçro de serviços de engenha:-
ria e= geral, podando praticar todos os atos conexos, consegue:azes out.übes - 
• sários, que se tornem necessários com relaçRo a rererida atividade, teca co 
mo constraçoes, aquisiçoes e vendas, contratos tácnicos para serviços-,. e ri 
Preitar, subempreitar e especialmente executar serviços de terraplenagea,a-
bertura da estradas. 

32) O capital social de C41.000.000,00 (hum milho de nrusedros) 
dividido em.1.000 quotas de Qel.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, suba - 
critas da seguinte forma: Pelo Dr. Roberto Andrade, 555 quotas no valor to-
tal de Qr$555.000,00 (trezentos.e trinta e trais mil cruzeiros); pelo Sr.Ga-
briel Donato de Andrade, 333 quotas no valor de D4533.000,00 (trezentos e - 
trinta .e trais mil cruzeiros); pelo Sr. Flávio Castello Branco. Gutierrez... 
334 quotas no .;.11lor total de Q4'.54.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil 
cruzeiros), cuja realizaçro !era feita de acardo com as necessidades da rir 
ma. A responsabilidade dos socios e limitada..a importancia total do capita 
social. 	 • 

10) Ae quotas da formaçro da sociedade sae intrausferl;eis a ter - 
cairei, a nito ser com o consentimento de todos os socios. 

5*) Para validade de qualquer contrato ou documento doe quais de-
corram obrigaçSes ou comeromisses,para a sociedade, assim como chagues, sa-
ques, recibos, etc.,,serao necessarias as assinaturas dos trois socios e a 
direçá"o da firma sara exercida pelos trais, podendo, entretanto, s9r desig-
nado =apara a direçáo em casos particulares. A Sociedade creditara mensal-
mente, em conta de cada sacio, a quantia de CU5.500,00 (Cinco mil e cuinn 
tos cruzeiros) a título de "pro -labore", cujas imnortáncias serro levadas 
debito da costa Despesas Gerais ou conta subsidiária a esta. 

6*) Fica vedado a'qualquer dos cios ouso da Firma para avaes , 
fianças, e demais favores-  a terceiros ou para negOcios estranhos a Saciada-. 
de, ficando responsável aquele que o fizer. 

7*) Os lucros da sociedade serre divididos entre os sácios propor 
cionalmente.as  suas quotas, verificados nos balanços anuais. 

8a) 0 prazo de duraçro da sociedade será indeterminado, po ndo 
mesma ser alterada ou dissolvida por =atuo acOrdo 62S sacias e na fo 
legislaçao em vigor. 

9R) Em caso de falecimento da un dos sácios, poderá a sociedad 
.dissolvida, na forma da lei ou continuar suas atividades paEsndo aos 

EdtiCSUci&P a parte que se lhe apurar no balanço que ser a feito es-N. do sacio. 

Meleito o foro de Belo Horizonte para quaisquer dtividaa o 
presente contrato. 

••••• 

DE JESUS 
VEM • ver?, RUMO R;,,' 1,75 
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t. uonsts~:e-  o.:Leg,;, n. 3.'108, de 10 de Janeiro de 1919, das quais teem p; _ 	 _ 
no CX**ttD.,t0dOn. os soOlOs, que a elas 'se SUjeitam, como se de cada te 
&lati:: 	-' nquí especial menqao.- 	

. ., 

...= .;1....,.., ,... 
,,+.area  again justos e combinados, obrigam-ao à ounprir tiel 

b,..,4k:-',.:::•• 	- 	- 	,,, 
, que easinMa com duas testemunhas, a tudo presenten; lan 

• ':•• 

de 1104 :Flor, dos quais um sera arquivado na ~à Da 
e Outro rioara pertencendo a. sociedade, sendo guardado n 
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CERTIDÃO ESPECÍFICA 

CERTIFICO, em cumprimento a despacho da Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado 

de Minas Gerais, exarado em requerimento de Rosângela Malagoli, e na forma requerida, de 

acordo com a Lei, que nesta Junta Comercial foi(oram) registrado(s) arquivado(s) o(s) 

seguinte(s) documento(s) relativo(s) à CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA, 

NIRE 3120030134-4 CNPJ 17.262.213/0001-94, com sede na Rua Barão de Macaúbas nos 

369 a 371, Belo Horizonte/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam: sob o 

número 35.577 de 2/9/1948, Constituição/Contrato datado de 30/8/1948. Certifico ainda, que 

111 	o último documento da empresa registrado nesta Junta Comercial até a presente data é o de 

número 91.814 de 23/9/1958, Extinção/Distrato/Transformação. O referido é verdade. Dou fé. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 29 de julho de 2005. 

piRosangela de Lourdes Ferreira de Azevedo,  /Z-2Á." 	(14-15  ,Gerente da Divisão 

de Protocolo. pAVlarinely de Paula Bomfim, 	 ,Secretária-Geral.x.x.x. 

4." 
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imuicãe ilubeérlea das preces en-
mie-amuas do Serviço de Distribua 
ele de tineta, no dia 3 de outubro 
eia Mine: 

6 sarem:eme 32. cabos, 161 soldados 
e.. Guarda.. para urnas - do B.P.O. 

saagentes, 4 cabos, 24 soldados 
• • ie.:ti-das para os locais das Jun-

eamemlea.i. (Imeruneo 4 guardas) 
do 13.0. 

t20 110.'“efle •- Caiardes para urnas 
. • do D.1. 
. 	elegi:em e 30 encostados - Dise 
,,,bnicie. em urnas - do B.G. • 

.3 pelenie -e  Prontidão á disposij• 
eee. dos piesidentes de Mesas Eleito-

a partir das '7 horas, .do dia 
e da mi:rubro pró:elmo - de. D.I. • 

peletee - Proutldão á dismisi-
ae doa peesidentes de Mesas Eleito-
, els, a f4,i1.11: das 7 .horas, de dia 

 	de.odieeie peexlme•ae do B.G. 

DIVERSAS 

ATA DE TRANSFORMAPEM SOCIEDADE ANÔNIMA - 12  

LU TO •, 

Gamem:dias-  --. 1 G.C. mais 1 G.C. 
e.. 13.1. 

Seafideee -- 1 G.C. 

eieumearia. 	1 G.C. - 3.913.1. 
ieivinele..tio- ,!- 1 G.C. mais 1 

•- 	 • 
ieeveineder • velada/as - 1 G.Ca 
6.. B. 

e:danem:e 	1 G.C. 	13.0. 
eizijulee• e:1 0.0. -- B.P.O. 
aapeeericii -.- 1 G.C. 	R.C.M. 

de. Fora - 1 (1.C. mais 1 G. 
2.e s3.I. 

ate:Mu:mu e 2 C10. Cee . mala 1 0.0. 

Lavrai: -.- 1 0.0. - BM. 
aieme eme - 1 G.C. 	B.P.O. 
ehente, 	- 	- 10.9 B. 

kii3Ve 	-I 0.0. - 6.. /3.1. 
9'X...10E/te •.-. 1 G.C. - 7.9  B.I. 

---••• .7.e. B.I. 
„ 1 0.0, 	B.I. 

e. 	• 1 	- 3,9 B.I. 
ciem.: • - 'L e1.0; - '7.9 B.!. 
eerae Neva --- 1 0.0..- 9. B.I. 
adiem; --. 1 0.C. - B.G. 
:Meu Tetemas -- 1 G.C. - 13.0. 

- 1_ G.C. -- 6.e .B. 

eate - 4.9 13.1. 
-- 1 G.C. - 4.9 

eareeitai • 2. 0.0. - B.P.O. 

;t•  
Comparando-Se os totais do gado 

abatido cum as estimativas dos Me-
avos existentes, teriamos de admitir 
4tie em cada ano estamos abatendo 
mais de 10% dos rebanhos bovino e 
ovino, 9 mais de 20% dee rebanhos 
...Meie e 'caprino. Taxas de abate as-
sim tão elevadas excedem sensivel-
mente as taras normais de incremen-
to liquido dos rebanhos, principalmen-
te em nosso pais, onde a mortalida- 

--se de gado por,doencas atinge a pro-
porções enormes. Tais são as con' 
et:leões a que chega um recente co-
municado cileeribuido pelo IBGE dere 
e nosso gado de corte. 

No triênio 1955-1957, a exportação 
de óleo de oiticica, no montante de 
25.350 toneladas, contribuiu com 306 
muletas de cruzeiros para'a nossa ba-
lança. Em recente comunicado do 
(11GE, foi salientada a importando. 

. dessa ~Ni, riqueza nativa do nor- 

elee. 1.117 .. 
Md. elema t. 
Geie E•coe. 2.• 
"dee. .1econ. po4 500 
de. leiam . 	,. . 

1.. 	• • 
fianendo 
911eleele 	..o o•• 
9lItetele 	.• 
,^141.k.• Nem 7% 

•.isL. M.me .-•'7% e. •. 
• -.tad. Nexo. 5% 

ed. Port. 5% 
Série eAe 5% . •. 
Série elle 8% . 
=Sério eCe 501. 	.. 

eteriatelleNTO DAS APÓLICES ESTA-
Ne1A19 Avie...AVES lia BOLSA DE 

Leseelaeie. e2+1 2910158: 
em:ha:mento 	. 
- 

.15 Mar Eoon. 1.m de Cr$. 	• 
• 590_00 	,. 	 435.00 

eitinine ofeeme ••= Vend. 	Como. 

-á, resineiro, principalmente quan- 

das secas periedicas. O incenti-
a -cultura da eiticica está sendo 

de estudos tendentes) a uni 
deafinanclarneleto, conforme se 
ulterne relatório anual do -Usa-
Brasil, 

o Estado da Paraíba,  ehe-, teriorrimne havia, sido acordade. Ene 
es 2  milhões de habitem-  seguida, o se. •Presidente submeteu 

. estimativas do Laboratório ao . conhecimento da Assembléia as 
estica do IBGE, indicam uma considerações prelirainaresi belo.' a 

.ão de 1.993.375 habitantes em transformação da Sociedade e os Es-
tilho de 1957 e de 2.012.331 tatutos que deveriam reger.  .as. ativa 

1.• de janeiro de 1959. dados da Sociedade • Anônima, tudo 

	

50 a 	,elnha nos seguintes. t 	os: 1.9  - qd. já 

	

'ma 	• 	existe, com 	meta. Capitai. uma 

be que ela resiste aos 'Mei- 

1•-el .que até o-tiro de core' me de  todos oe sedes, conforme an. 

Pluma mesa heje: 
. Capitão Wellington Machado, da Po- 
lida 'Militar; 
-,tenente Salustiano Paiteanci de 

Sousa, da Policia Militar; 
• Ei•ancisco Jeronimo Lisboa, 
funcionário estadual; Miguel Longo, do nosso. co- 
mércio; • --etre Mano de Oliveira., funclonerM 
da geme:Meia da Vinde; 'sr. Mames Vereclus,_ do nosso 
comereM; 

- Laureada Baumgratz 
esposa do dr. Cássio AM:mede Viot- 
ti; 

- d. Canela Gulmarees do Amo- 
rim, esposa do "se. Sófeeles Correa de 
Amorlm; " - d. Augusta %ataca i-opes, eN11058 
do se. Bernardino de Aesis Lopes; 

- d, Virguua Brandão, funcionária 
do Estada Motor da Policia Militar; 

- d. nonorina de Castro' Caldeira, 
esposa do sr. José Caldeira; 

- sennorinha Maria Terei:alba Jun-
queira, filha do ar. Avelino de eaula 
Junqueira; 

- sennorinha Maria ao Carmo, fi- 
lha de sr Alcides Gosling; 

-e se:ideie ha Carmen Silva,. filha 
do sr. Trajane Silva; 

- senhorinha Alta Abram, filha do 
ar. Jose Adiem, da Policia Maltale 

- senhorinha Free:cisca Silva Cá-
suara, fiem do dr. Cld Caneara; 

- menino Sérgio, filho do dr. Cedas 
Vasconcelos, advogado; 

- menina Teresinhaefilhdeda viuve 
Adiro leancchlo; 

- menina liortencia, filha do sr. 
Samuel Lima

' 
 funcionário adoentado 

da Imprensa Oficial. 

NOTAS,  SOCIAIS . 
ANWERSARIOS 

CAP. LÁZARO DE AZEVEDO MELO 
Em Lavras, onde residia e de ouae 

era patinai,. Relede,. a 18 do coeren-
te, o Cap. Lázaro. de Azevedo Melo 
recém-aposentado do Cartório do 2.e 
Oficio da comarca e descendente de 
tradicional familia lavrense. 

Sua morte teve sentida repercussão 
em todas as camadas sociais. E' que, 
portador de elevados predicados que o 
distinguiam, era sobremodo magnâni-
mo, a todos atendendo com acolhi:edi-
to nas funções que exercia, notada-. 
mente os humildes aos quais servia 
com sua pecalcua orientação, abrindo 
mão, muitas vezes, dos seus proventos 
no cargo. 

E o grau desse estima se redlou nos 
seus funenus, realizados no dia se-
guinte, com grande animada, vendo-
se representantes de todas as Ciasses 
:melais, como ultima homenagem pres- 
tada. 	• 	t ee,, 	••  
, .Filho do Ceie. ',Manuel • Lezere de 

..Azevedo e de C1.-  'Maria Lecitina Mele, 
já falecidos, o• Cai.. .Lázaro' de Azeve-
do 'Meio, além de viuve e Excia. D. 
Umbelina cie Carvalho Azevedo, deixa 
os seguintes filhos: Sr. José Maria de 
Azevedo, D. Maria de Azevedo . Alva-
res, castas com o Dr. Edson Alvares 
da Silva, presidente do Banco Mpote 
cario; Dr. Lázaro de Azevedo Filho, 
funcionário do Ministério da Agrida 
tuia; Sr. Rafael .Azevedo, funcionário 
da Secretaria das Finanças; D. Umbe-
Una de Azevedo Avelar, viuva; 'Dr. IU 
bano de Azevedo, quimicó industrial; 
D. Mercês Azevedo, casada com o ar. 
Mauricio Azevedo, funcionário fiscal 
em Muzambinho. 

• • 

?Ãess ede. tra-iiifeeffillierun diteCteniaratera 
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Andrade &. &.(entierrez» Ltda.  em  

Sociedade Anônima, sob a .denomi-
nação de Construtora <Andrade- 
santeeireas S. 	. 
Aos vinte 'e sete (27)  dlas.do, mês  

de ageeto de 1958, ás dezesseis (16) 
horas, na sede. social da Construto-
ra eAndrade & Gutierrez) Ltda., si-
tuada á rua Barão de Macauleas ne. 
3691371, zesta cidade de  Belo  Flori 
zonte, Capital de Estado de Minas 
Gerais, presentes. todos os sécios quo-
tistas da Construtora eAndrade & 
Gutierrez» Ltda. que 'representavam 
-a totalidade do  seu capital  ,já•lnee-
gralizado, os quais atenderam á con-
vocação feita pelo sócio, dr. Roberto 
de Andrade. conforme se verificou de 
suas assinaturas, apostas- no eLivro 
de Presença» 	o dr. Roberto de 
Andrade convidou os sócios presen-
tes para elegerem o Presidente dg 
Assembléia, tendo a escolha  Metade, 
por unanimidade, no  próprio  Meio, 
dr. Roberto de Andrade, o qual' ~-
aldeia para secretário o sócio, ar. 
Valter de Melo Silva. Constituida a 
mesa o ar. Presidente declarou que 
o objetivo da Assembléia era, nos 
termos da cpnvocacão feita, examie 
Dar a traneforrnação•  da -Construtora 
(Andrade & Getierreea 'Ltda. em so-

.cledade anônima, sob • a denominado 
:de Construtora sAndrade-Gutierrem 
'S.A, nos preelsoe termos dos arti-
gos 149 a 151. da Lei das Sociedades 
por Ações e- Decreto-lei n. 2287, de 
26 de setembro de 1940 operação ea- 

It-OiiÉSUTORA-1Átniltella-GUIÉSSEZai 

ta que exigia .o cortam ento 

sociedade por quietes de responsabi-
lidade limitada sob a raillo social de 
Construtora earidrade & Gutlerreze 
Ltda., constituída one instrumento 
partieular arquivado 	•Jiania Co- 
mercial do Estado de Minas Gerais 
sob .0 n. 35.577, mediante despacho 
de 2 de setembro de 1948, bem assim 
as alterações posteriores efetuadas 
pelos • instrumentos arquivados na 
mesma repartição •sob os na: 08.252, 
de 22 de agdsto de 1952, .63.531, de 
10 de. novembro de •1953, 79.891, de 
16 'de novembro,  de 195,3 e 91.066, de 
12 de. agosto de 1953; 2.9. - 	CU- 
-pitai da sociedade- retro citado, já 
totalmente inteemeizade. atinge o 
valor de Cr$ 107.300.000,00 (tento e 
sete milhões. e trezentos mil cruzei-
los), assim distribuídos: a) Dr. Ro-
berto de Andrade - 30.400 (trinta 
reli. e quatrocentas). quotas, do valei' 
de CM 1.000,00 (um mil cruzeiros) 
cada uma, no total •de Crê 	 

	

30.400.000,00 (trinta milhões e me 	- 
trocentos mil,  cruzeiros); b) dr. Fie,-

Mio Castelo Branco Gutierrez - •. 
29.900 (vinte e nove mil e novecen- 
tas) quotas, do valor de Cr$ 	 
1.000,00 (um mil cruzeiros) cada 
uma, no total de Cr$ 29.900.000.00 
(vinte e. nove nalhões e nove:antes 
mil cruzeiros); c) dr, Gabriel Dona-
to de Andrade.-- e0.100 (trinta mil 
e cens) quotas, do valor de Cr$ 	 
1.000,00 (um mil cruzeiros) cada 
ume, no tocai de •Crê 30.100.000,00 
(trinta milhões e cem mil cruzeiros); 
dr. Silvam de Oliveira Neto - 
11.000 (onze mil) quotas, do vaio? 
de Cr$ 1.000,00 (um reli cruzeiros) 
cada ema, no total de Cr; 	 
11.000.000,00 (on m etei] hões de cru-
zeiros); e) sr. Valete de Melo Silva 
._ 1,000. (mil) quotas,, do valor de 
Crê 1.000,09 (um mil cruzeiros) ca- 
• da uma. no total de Crê 1.000.000,00 
(um milhão de cruzeiros); 1) dm Guy 
de Guimaraens - 1.000 (m11) quo-
tas, do valor de Crê 1.000,00 (um mil 
cruzeiros) cada uma, no total de Cr$ 
1.000.000,00 (um milhão de cruzei-
ros); g) sr. Ileroldo Antônio Antu-
nes - 1.200 (um mil e duzentas) 
quotas, do valor de Cr$ 1.000,00 (um 
mil cruzeiros) cada uma, no total' de 
Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e du-
zentos mil cruzeiros); li) dr. Fran-
cisco Ande D'Agosto - 1.000 (flui) 
quotas, do valor de Cr$ 1.000,00 (um 
mil cruzeiros) cada uma, no total de 
Cr$ 1.000.000.00 (um Melão. de cru-
zeiros); 1) sr. Ruge Antônio Antu-
nes - 1.200 (um mil e duzentas) 
quotas, do valor de Cr$ 1.000,00 (um 
mil cruzeiros) cada uma, na total de 
Cr$ 1.200.000,00 (uni milhão e du-
zentos mil cruzeiros); j) sr. Antônio 
Franco Thoinasi - 500 (quinhentas) 
quotas, do valor de Cr$ 1.000,00 (um 
mil cruzeiros) cada uma, no total de 
Cr$ 500.000,00. (quinhentos nua cru-
zeiros); 3.9  -- em seguida os dr. Ro-
berto de Andrade, brasileiro, enge-
nheiro civil, desquitado, residente e 
domiciliado no Riu de Janeiro, dr. 
Flávio Castelo Branco GlItleree2, bra-
sileiro, engenheiro civil, residente e 
domiciliado ene Belo Horizonte, C...-
pitai do F.stedo de Minas Gerais, de. 
Gabriel nonato de Andreacebradleiro, 
enge, civil. casado. 	

Uvas ou ao portudor, sendo licita 

do Estado de Minas Gerais, ar. Sli- idlacnieta, evre,,e‘n„tdtail.deciado soseuudtatidteallara,0  me  

verbo de Oliveira Neto, brasileiro. do 
comércio, solteiro, realdente e doma diante da Companiti

la. 

Tèif4a.,00:¡zlé set4aligode 195.8,j 

total d‘ Cr$ 29.960.000,00 (Vinte e prestar caução de cem (100) adee 
neve milhões e novecentos mil cru- Sociedade, próprias ou alheias, ilua 
eeires); e) Dr. Gabriel Donatu de An - só pederao ser retiradas quando dele 
drade - 30.100 (benta mil e cem) xarem o cargo e depois da aprovado 
ações, do valor de Cr$ 1.000,00 (bula das suas contas pela Assembléia Go- 
mil cruzeiros) cada unia. ra, total de ral. 
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(e. 100 . 000,00 (trinta milhões e e 	Are. 17 - /is ações da Carapanhiee .- 
mil cruzeiros); d) Sr. Silvéeici deverão  ser assinadas • pelos trôo (3)1 , 
cidra Neto - 11.000 (onze mil) Diretores.  em conjunto. 	, 
do valor de Cr$ 1.000,00 (hune 

meeiros) cada uma, no total „de 	CAPITULO TERCEIRO.  

11.000.000,00 (onze milhões 'de 	. 	Conselho Fiscal 

.000,00 (hum nei cruzeiros) ca- 
reg); e. Sr. Walter de Meio elle 
1.Q00 anil) ações, do ealor Mi • dr%sttréo d.e (t3res)  

Art.-  IS - O Conselho Fiscal é eedle,  
oenifeesti,svos: cee ,  

• 

cs(u3p)lemntemes,bwasi 
:na- no total de Cr$ 1.000.000,00 

vo. biela em primeira convocação. 
rt. 3.. - 0 capital social é cie Art 26 - Os possuldoree de adea 
107.300.000,00 (cento e sete mi- t., 	• n minativas poderão ser representados 

es e trezentos mil cruzeiros), divi- 	mandatários que sejam acionistas 
o em 107.300 (cento e sete- mil Per  e não pertençam á Administração nein 
trezentas) ações, do valor nominal ao Conselho Fiscal. 'os quais deverão 

Cr$ 1.00000 (um mil cruzeiros). depositar na sede social, as suas pro-
a uma, dando cada ação o direito iaonrreedencia 
nri voto nas assembléia% Gerais. cle%raadCa5enso eoma  parágrafomesannitera  
rt 4 9 - As ações serão nomina- CAPIrmo QUINTO 

milhão de cruzeiros); 1) Dee  não, residentes no Pais, eleitos anual» 
de Guimaraeps - 1.000 (Mn) mente ¡sela Assembléia • O 	. iii  Geral Ordiná- • 

a, podendo ser reeleitos. 	Cense a , 
do valor de Cr$ 1.000,00 ehurii ''' Fiscal poderá contratar, por conta da , 

.000.000,ce (hum nAillao de cru- Sociedade. assistentes técnicos (audia e teres) -para auxiliarem o desempenho 
rezemos) cada ume no total de 

); g) Sr.  Haroldo  António An- das das funções. 	 i . • 
- 1.200* (hum rall e cinzentas) 

, do valor de Crê 1.000,00 (hum 	Art. 19 - Os suplentesi-do. Cede. '. 
cruzeiros) cada uma, no valor lho Fiscal serão convocados pela. om  
$ 1.200 00000 Usum milhão e dem de votação e, no caso de. igual-
tos mil eruzeires); h) Dr. Fran- dades de votos, sere convocedeo mais • 

leogerrooefetivo 
 representante d.  o os , 

AdlomivralD'orAsgeuscrto4-1.00/.0000,00 ((rural) didiosssiod,ensatelvs.opopaisrae- 

respectivo suplente. .ruzeiros) cadeama, no total de .000.000,00 (hum milhão de cru- Art. 20 - Cabe & Assembléia Ge. rel. quando da eleição dos membros• 
si; 1) Sr. Ulmo Artónio Antunes efetivos do Conselho Fiscal e dos se•• 
200 (hien mil e duzentas) ações, Mentes. fixar-lhes as respectivas m- 
aior de 	1.00.00 (hum mil munerações. 
Ires) cada saem no total de Cr$ 	

• • 

.000,00 (hinn milhão e duzentos 	• • CAPITULO QUARTO • 
cruzeiros); 3) ele. Antônio Franco 	Assembléia Gera). 
asi - 500 (quinhentas) ações, 
aior cie Cr$ 1 (4.111,00 (hum mil 	Art. 71. - Até 30 de  abril de cada,  
deus) cada uma, no total de Cr$ ano reunir-se-á a Assembléia Geral 
000,00 (quiehentos mil. cruzeiros); Ordinária dos Acionistas, a qual de-
mo 'vista desta transformado, liberará • sõbre o Relatório.  Contas e.. 
operada, bem solucão• de conta Gestão da Diretoria, eleição• do Cose 

ade,  fica a Construtora eAndra- seiho Fiscal e suplentes, remuneracão 

s os direitas e obrigações da so- 
Gutierrem S.A sub-rogada em destes e daquela, tendo em vista o dise . 

2.627 e de três (3) em três (3) anos 
posto no art. 134 do Decreto-lei 11. ... 

edil limitada - Construtora €n- 2.627 a nova  Diretoria. 
e ..e Gutievrem Ltda., passando 	

. . 	. 
ciedade Anônima a-se reger pelos Art. 22 - A Assembléia Geral Esc. • 
entes Estatntes; 6.9) ESTATUTOS traordinária será convocada sempre - 
CONSTRUTORA (ANDRADE - que os interesses sociais exigirem o 

LERREZa S.A. 	 pronunciamento dos acionistas. corai 
ominado, elido, objeto, oapítal e observancia da lei. 

duração 	 Art. 29 - Todas as • deliberações 
t. 1.9 -- A Sociedade tem a de- tomadas em Assembléia Geral serão,  
inação do Construtora eAndweee sempre por maioria absoluta de vo-
erreza S. A.. que 6 a sua effzeo tos, ressalvadas as disposições legais. 4 
al e tem per sede a cidade de • Art. 24 - As Assembléias • seraol 
o Horizonte,  Capital do Estado de presididas pelo Diretor escolhido por '1:e 
as Gerais, que é o seu domicilio e aclamado, que convidará um ou dois -a, acionistas entre os presentes para se. ....;,-
rt. 2.9 - Tendo a duração Indo- creteries. ficando constituida a mesa)'  e e.. 
Macia, exercerá como atividade que dirigirá os trabalhos. 

anal todoa os serviços da euge- 	Are: ee  ..- Os possuidores, de 'odeie - . 
ria em geral, tais como terraple- ao portador para participarem das  As- 

sembléias  deverão deposita-las na se- . 
as e mais quaisquer outras aliei- de social, com três dias de antecede 
es que digam respeito a esse ob- da, da data mareada para a. Assem'''. 
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mil cruzeirog), no„ total de Cr$ .... 	Art. 15 - No Impedimento; ou aze- 
80.400.000.00 (trinta milhões 'e Clua- 'senda temporária até trinta (30) dias 
tete:entoa rale cruzeiros); -b) Dr. Fle- de um Diretor, a Companhia conte-
:do Castelo Branco Gutierrez - .. miare a ser administrada pelos ou-
29.900 (vente e nove. mil  e. noveeeit- troe Diretores. 
talo acue, do valor de Cr$ 1,000,00 'Art. 38 - Os Diretores, antes de Oliveira Neto - Walter de Melo •v 
(mim mai eriezeimalanaaa wfdaene deleita-ais o termo de pouee. deverea -a Gim de (Mimar 	-, Bee1.14  --Ame ceed 	• 2., • 

micillade em Belo Horizonte, Capeai sua conversá° em ume ou outra ae 

Parágrafo  1.. -- s ações poder 
cidade no Rio de Janeiro, sr. Walter 	Para ser repeesentedas por certificados 
de Melo Silva, brasileiro, contador, titules multiplos. 
esteado, residente e domiciliado • em 	Art. 5.. - Com o Objetivo de 
Belo Horizonte: Capital do Estado de pensão das atividades sociais, pode 
Minas Gerais. dr. Guy de Guimaraens, a Diretoria estabelecer, agências, 
brasileiro, advogado, casado, residente  liais ou departamentos, onde melh 
era Belo Horizonte. Capital do Es- lhe parecer, destinando aos mesin 
tado de Minas Gerais, sr. Haroldo certa mareela de capital, para me 
Antônio 'Antunes. brasileiro, contador, efeito'  fiscal.  
casado, residente e domiciliado no Rio 	Art. 6.9 - A dissolução da  Soe  
de Janeiro, dr. Francisco Alinir dade só poderá ser decidida pela 
Daegosto, brasileiro, engenheiro civil. S3mbléia Geral Extraordinária, a q 
residente e domiciliado no Rio de  Já-  nomeará o equidanee e o Consei 
neiro, sr. Muge Antônio Autuem bra- Fiscal, fixando a forma e o tempo 
saleiro. do comércio, casado, residente liquidação, com observância das 1 
e domiciliado no Rio de Jellelee e o maedades legais. Art. 7.• - No caso de -115solu 
sr. Antônio Franco Thomage brasa legaleda Sociedade, será convoca 
leira, do comércio, solteiro, residente a Assembléia Geral Extraordiná 
e domiciliado em Belo Horizonte, Ca- que elegerá o IN:adente e o  Coa 
pitai do Estado de Minas Gerais na Um Fiscal que funcionarão durante 
qualidade de liados sócios quotistas 11 id à 

	

e 	qu ac o e estabelecerá a torna 
componentes da Construtora eAndra o prazo da  liquidação,  tudo de a 
de & Gutierrez» Ltda. e tornadoree da do imm a lei. 
totalidade do seu capital já devida- 

	

mente integralnado, que reconhecen. 	CAALIMPLstrOa.eSsuEG Social 
do ser mais conveniente ao objeto da 

	

Sociedade a sua transforrnacao em 	Art. 8.0  - A Sociedade sere 
Sociedade 'Anônima, para o desenvol- ministrada por masa Diretoria co 
vimento dos  negócios  sociais, resolve. posta de três (3) membros, to 
rara. como de ,fato haviam resolvido, eleitos por três (3) anos, reelegiv 

acionistas ou  não,  residentes no 1. 
Unanimemente e de pleno acôrdo, os quais serão denominados, ilidi 
transforme-la em• Sociedade Anônima, dualmente, de Diretor. 

	

transforniado esta que Se opera  nu- 	Art. 9.9 -•A Diretoria tem, 
rã  e simplesmente. sem que deste ato conjunto ou separadamente,  p 
qualquer outra mudança ou criação cada Diretor, as atribuições e pod 
de Sociedade, sena* que, ligados que que a lei lhe confere para assegur 
já se acham pelo vinculo associativo, -o funcionamento regular da Com 
continuam, pelo mesmo vinculo liga-  nula.  
dos, limitando-se a. eram/formado na 	Art. 7.0 - Os Diretores  ficam,  
permuta, exclusixamente, do tipo ju- conjunto -ou separadamente, inv 
rldlco da Sociedade transformada, dos dos poderes necessários par 
uma vez que essa transformacão se prática dos atos e operacões relat 
opere sem qualquer. solução de  coa-  reauflennsacioda 

de 
mimp6avneihiset e  edxocseMbenp 

tinuidade, pois Blie mantidos o ~- 

mirai, patrimónlo 0 escrituração; 4.91 
 rã de révM 

de hipoteca. dos sócios quotistas presentes com re- 

mo numero de doias, sede, objetivo 	 cao• da  Asa  ele equiparados. LarAto que depe 

idéia 8eral, Inclusive para opor 
em consequência. dee decaia° unanime 

Constituirão a Soei 
atenda a marna transformado, ti- 	ext. 3-1  - 
coe a Construtora. cAndrade & Ou- de, em obrigação, somente 'os pa Cie qualquer natureza, eals como' 

Belo Horizont& capital do Estado de mis órl  
tratos. ~Mies. duplicatas, notas . 

s 	as, endossos  e quaisquer ou tierrem Ltda. cone, sede e Oro era 

Minas Geralãma..tranatormada em  S0 que 
Ana 	e. os precisos ter- tona ou.  Isoladatnente, d 	a 

que contenham a assinatura da 

mos. das artigos. 149 a 151, dei Lei reter. 
das Sociedades poe•Adee - Decreto Are; 12 -'0s mandados dos 
lei 2.627, de 26,deisetembro de 1940. teres' 'terminarão sempre a 30 
sob.. a denominado. Construtora eAne abril seguinte á eleição que se 
dmde Gutierrez-e S.A.; 5.9) o capital ceder de janeiro a abril, de I 
de Cr$ 107.3e0.000.00 •(cento e sete que no dia 80 de abril de cada 
milhões-e trezentos-mil cruzeiros). 'da rodo eletivo, haverá o término 
sociedade por Quotas de responsabi- início da gestão dos leiretore2. 
lidado limitada, passa a censtitun, 	Art. 13-  - Nos caseie de ai 

renuncia ou ausência por Ma Sera olíteó alterado, O Capital da So. trinta .(30) dias de um Diretor, 
ciedade Itialinima,. desdobrado de . penei: á Assembléia Geral 'ele 
107.300 (cento e sete mil e trezentas; substituto. 
add. do valor de.Cr$ 1:000,00 (hum Art. 14 - 0 Diretor que foe 
mil cruzeiros) eade unia, distribuidas 

mandado do substituido, exceto 
tas de que foram desdobradas, a se-
as ades na mesma proporclio dai quis- em  sahaütnieõe  a "trO amealdeta 

casos de convocação temporeerim 
ber: a) D. R.obeeto de Andrade - indicado da Diretoria, a qual 
80.401) • (trinta mil e quatrocentas) sare com •o desaparecimento ela 

d Cr$ 1 000,00 (hum 	d convocacelo adies, do valor e 	• 	sa a 

Mele:som, Contas e edeaelbeleeer, 
de Lucros' 	• 

Ide. 27 - O exercido social tenni. 
dee em 81 de dezembro de cada ano :  
quando deverão  ser levantados o • bae: 
Muco geral e seu  Inventário,  com a ob..' 

'devaneia das prescrreires Iègalo. • 
Art. 28 - Juntamente com o Balam. 

co e Relatório da Diretoria, será enca-. 
entediado ao Conselho Fiscal, a propos-
ta  para distribuição de dividendos ma' 
fixação  de honorários a fim de Que O 
Conselho se pronuncie, e a Assem-. 
Idéia aecida sôbre esses documentos, 

Art. 29 - Dos lucros apurados  se-.  
não deduzidos obrigatóriarnente. 5% 
(cinco por ceieto) para o fundo ale re, • 
serva legal,  até atingir o montante de,. 
20% (vinte por cento) melem o camba 
'tal. 

Parágrafo Unico -0' restante dota 
lucros apurados terá o destino que. a 
Assembléia Lixar mediante proposta' da: 
Diretoria, ouvido o Conselho Fiscal.",  

Art. 30 - Os dividendos não reelaé.P 
medos dentro de cinco anos, a 'conter.,... 
da data do anuncio de seu pagarnenteee  
prescreverão a favor da sociedade.. ee 

CAPITULO SEXTO ç 
. Art. 	- O primeiro ano social da,  

Sociedade  Anônima, ora transformadaae 
inicid no dia Le de Janeiro de 1958,, • 
retroagindo ao Balance Geral de .33. de 
dezembro de. 1957: da sociedade que, 
se transformou em Sociedade Aneniena,, 
cujo balance os acionistas aceitam ema 
mo certo e incontestável continuando 
a sua escrituração nos mesmos livros, 
a partir de 1.9 de laneiro deste anoeee 
terminando a 13-I. de de~ree"Mbõnee, 
deste ano. 	 . 

Art. 33 - O primeiro periodo doada: 
ministrado social termina a,. 30 dei:  
abril de 1961; 7e) O Sr. Presidente 
ene seguida. colocou•em votado os Es-
tatutos tetro transcende  declarando,  
os acionistas presentes.  Mediante vo-
tação, que tais Estantes estavam un 
nlmemente,  aprovados e sob o regia 
dos mesmos consideravam transforma,-
da a primitiva sociedade por quota 
de responsabilidade limitada -e Coes 
batera eAndrade & GutierremaLtdae. 
na sociedade anônima Construtor-fie 
eAndrade - Minerem-a. Socledada 
Anônima e desde já -elegiam .. 
primeira Diretoria, para., o ,mand 
até 30 de abril de 1961. a• sabeel.Para:- 
Diretores, nos termos dos unges. 
e seguintes. dos Estatutos: Drs. Roa 
horto de Andrade, Flávio Castelo Tetnie 
co GuUerrez e Gabriel Donato dp Ante 
drade. Igualmente•foram eleitos menee• 
bros efetivos do Conselho Fiscal, par 
este exercido. o Dr. Guy de Guima 
raens, os Srs. Haroldo Antônio An.. 
tune& e -Geraldo Pena e suplentes d 
mesmo Conselho -os- Srs. Silvério ,.d 
Oliveira Neto. José Candido Alves Vlel 
leia e Ary Torres. Nada mais havene 
do a ser tratado e como ninguém cpii. 
sede fazer uso da, palavra, foi a .Sell. 
são suspensa pelo tempo necessirloili 
1Raevarbeatrutraa adessetsasaaota. fonio alivpreroseoprèpte  

lida, aprovada e assinada epor.toda 
os presentes. Belo Horizonte; .27 de 'egiestoe, 
1958. 	 • 	.- 

Roberto do Andrade' 	Flávio Caseei 
tele Branco •Gutlerrez - Gabriel pctO 
nato do Andrade - Silvério • " 

530,00 
880.00 
880,00 
440,00 
870.09 
550.00 
540.00 
535.00 
530.00 
400.00 
420,00 
350,00 
320,00 
100,00 

00.00 
90.00 ••• 

SECÇÃ O -ALHEIA 



ôrdo Antunes -- Francisco Altair 
D'Agosto Rimo Antônio Antunes - 
AntOnio and, Thomasi. 

A presente ata- é cópia fiel extraí-
da do livro próprio. 

Belo Horizonte, 27 de agiestO de 
1958. 

Walter de Melo Silva - Seereterio. , 	 - 
Junta Comercial do Estear) de Mi-

nas Gerais 
N. 91.814. - De aeôrdo com o des-

pacho da.Junta, proferido em sessão de-  hoje fica arquivada, sob numero 
1.814 a presente Ata de Transforma. 
20 eni Si A.. 
Belo ,Horizonte, 23 de (setembro de 

-1958, 
Ed,: Neli _Silva, o escrevi. 
O Chefe de Divisao: Benedito Ai- 

-:-junt,i Comercial do Estado de M-
im -Gerais. 
Na-1.' • via deste documento foi pa-

ga a importando. de Cr$ 264,40 em se-,  
los federais e estaduais, devidamente 

;Inutilizados. 
Belo Horizonte, 2319158. - A Fun-

donárla., Neli. Silva. 
.153 - (B. 8.698 - T. 30.171 - X) 

' APÓLICE EXTRAVIADA 
- Encontra-se extraviada a apólice de 

•a. 3 473-a, no valor de Cr$ 28.000,00 
emitida pelo*  LP.S.E.M.G. a favor de 

•Ruthe Diniz Teixeira. 
.9.158 - (B. 5.700 - T. 30.179 - X) 

DECLARAÇÃO 
Adjucto àe Araujo Filho, Inscrito 

no conselho Regional de Contabilida-
de de Minas Gerais, declara que sua 
carteira de contador, fornecida pelo 

..referidu Conselho, sob o n. ClIC 2.893. 
e:montra-se extraviada, ficando pois. 
sem efeito, desde que já está provi- 

• denciando a 2.* (segunda) Via da mes- 

Belo Horizonte (MG), 26 de setem-
bro de 1958. 

(a.) Adjucto de Araujo Filho, 
, Firma reconnedda em Cartório. 
9.156 - (B. 5 700- T. 80.177- X) 

IMPORTADORA SCALBA- - COMÉRCIO 
. 	E INDÚSTRIA, S. A. • 

leta da Assembléia Geral, Entremeti-
: •eilria, dos acionistas da Importado-' 
., ta Scalba .- Comércio e Industrie, 

Sociedade anónima., de 20 de se-
tembro de mil - novecentos e cin-
quenta e oito. 
Aos (20) vinte dias do mês de 'se- 

tembro de mil novecentos e cinquen-
ta e oito (1958), em sua sede social, 

.4oealizada na rua Curitiba, numero 
cento e setenta e um (171), nesta Cia- 

,pital, presentes , acionistas represen-
'retendo a totalidade do capital social 
e com direito a voto, o senhor Dieetor-
', presidente, 

direito, 
Afonso Barbosa Melo. 

r abrindo a sessao, convidou o senhor 
.'José Marcelo Lisboa de Melo para 
ea presidência dos trabalhos, subme-
tendo " o convite que estava fazendo á 

"'aprovado da assembléia; que, por 
unanimidade, deu a sua aprovacão 
ao ato do Diretor-presidente. Acei-

..,etando-e,eaoraderendo-e.-incumbêncla 
de presidir os trabalhos, o senhor Jo-
sé Marcelo Lisboa de Melo convidou 
para secretários, os acionistas Paulo 

,--aasis. - Aze:rad° - a- -Sigefreao-,ie -Sousa 
. Oliveira. Assim, constituida a mesa, 

o senhor Presidente declarou instala-
da a assembleia que, acrescentou. fô-
la devidamente convocada por anun-
cies publicados no Orgão Oficial do 
-Estado, <Minas Gerais, dos dias 5, 6 
'e 7 de setembro corrente e no jornal 
(0 Diários dos dias 5, 6 e 7, também 
deste mes de setembro e cujo teor é 
o seguinte: tImportadora Scalba - 
,Comercio e Industrie, S.A. - Con-
vocação de Assembléia Geral Extrai*. 
dinftria - Convocaen-se Os senhores 

:. acionistas para a Assembléia Gerai 
êEXtraordlnárla a realizar-se ás quirt-
eae .(15). horas do dia 20 (vinte) de 
.nete bro corrente, sábado, em sua se-
-de s dal, e. rua Curitiba. n. 171. nes-
ta Capital. para exarninat• e decidir 

;•' eôbre o aumento do capital social mi-
ra dezoito milhões de cruzeiros (Cr$ 

e.18.000 00000). sugerido pela Direto-
., ria,• com aprovado do Conselho ris- 

;k cal. .Belo Horizonte. 4 de setembro 
' .de 1958. (a.) Afonso Barbosa Melo, 
.:Diretor-presidentee. Determinou, a se- 

guir, o senhor President°, que fósriern 
lidos a proposta 'da Diretoria e o pa-
recer do Conselho Fiscal, que este-. 

'vem assim redigidos: ePronosta da 
'Diretoria» - A Diretoria desta so- 

'I dedada, depois de ponderado . e cui- 
dadoso exame de sua atual situação, 

aio Intuito de possibilitar maior ex-
: pando de suas atividades no campo 
r das Operações comerciais e industriais. 
.tendo em vista que, para ampliado. 
'cle seus negócios sociais, neeessita de 
.maiores recurscs para' atender an seu 
crescimento dentro de suas envida-
-Ides, em •consonancia, mesmo, corri a 
Invejarei perriedo que desfruta no 

. nosso melo comercial e industrial. con-
e elderad a que é, . como das mais bem. 

e.  aparelhadas no setor de sua atuade, 
e.  Vem submeter, á aprovacão, o amber:-
.,' to do seu capital social, que é de 

eduze milhões de cruzeiros (Cr$ .... 
; 12. 000. Ono ou) e que se acha integral- 

'Mente realizado. para dezoito milhões 
de cruzeiros (Cr$ 18.000 000,00), me-
diante' a (massa° de mais seis mil 
(6.000) ações do valor nominal de 
um mil cruzeiros (Cr$ 1.009.001 cada 
uma, nominativas enquanto alto late- 
,gralizadas, podendo ser convertidas 
eern ao portador a Pedido de adi:mista,  
com entrada de quarenta por cento 
(40%) no ato de subscrita° das mes- 
mas ,,. os restantes sessenta por cento 

,(60%). necessários é. sua integraliza-
do, de acordo ' com chamadas poste-
riores, a critério da Diretoria. Na for-
ma da Lei, cada acionista terá pre- 

eferanda para subscriclio das rides. nu  
.e4 proporção das que le' possuir. No caso 

'em que seja aprovada a proposta aqui 
ee. formulada, o artigo quinto (5:9) dos 
'. Estatutos Sociais da Sociedade, inte- 

▪ irará a ter a seguinte redação: (Art. 
•5.. - O capital social é de dezoito 
Milhões de cruzeiros (Cr$ 	 

• 18.000 000,00), dividido em dezoito 
..rrill (18 000) acões ordinárias de mil 
cruzeiros (Cr$ 1.000 00) Cada uma. 
Dominativas, ou ao portador, a critée 
do do acionista». Esta é a proposta 
esse submetemos A elevada apreciado .  

IL. 	 • 
ATA DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA - 1 2  

MINAS GERAIS 	Terça-feira, 3ede 'setembro de 1958 

dos senhores acionistas, esperando sua 
aProvacão. Belo Horizonte, 1 9  de se- 
terribro de 1958. 	(as.) Afonso Barbosa 
Mem, Newton Almeida Barbosa Melo, 
Mie Afonso Monteiro Barbosa Melo, 
Helio Marques -de Oliveira». 'Parecer 
de :Conserto Fiscal: «Nós abaixo assi-
nados, Membros do Conselho Fiscal 
da Importadora Scalba Comércio e 
Industrie, S.A.,etendo tomado confie-
cimente ;da proposta da Diretoria, no 
sentido de aumentar o atual capital 
social de Sociedade, que é de doze 
milhões de cruzeiros (Cr$ 12.000.000,00) 
para dezoito milhões de cruzeiros 
(Cr$ 18.000.000,00), somos de parecer 
que a :proposta feita merece irres-
trita aprovacão, já que ela, consul-
tando os interesses sociais -e admi-
nistrativos da sociedade, demonstra 
o firme propósito da Diretoria em al-
cançar o máximo de•desenvolvimen. 
to•comercial e industrial da Empresa, 
colocando-a numa posição de desta-
que deflete Outras firmas congêneres. 
Belo Horizonte, '2 de setembro de 
1958. (as.) Emilio Coimbra da- Luz. 
Custódio de Sousa Oliveira, Vasco Pe-
reira Brites. Submetidos os documene 
toúe retro mencionados em dtscussito, 
solicitou a palavra o acionista Cav-
iles Alberto Ferrara, que se manifes-
tou .favorávelmente a proposta da 
Diretoria. que acabava de ser lida, 
deolarando que á sua concretização 
representava novos e seguros progres-
sos para a sociedade, merecendo, por 
'isto mesmo, -os maiores -elogios, 
pc...que pedia tosse aprovada 
pela ássembleia. Continuando franca 
a palavra, ninguém mala se manifes-
tou. A seguir, o ar. Presidente decla-
rou que Iria submeter a proposta da 
Diretoria, coai o Parecer do Conselho 
Fiscal; á apreciação da assembleia, o 
que foi leito, verificando-se, então, 
terem sido ambos aprovados por una-
nimidade. Em seguida, o sr. Presi-
dente declarou que cons:derava ele 
tirado o aumento do Capital social da 
Importadora Scalba Comércio e Incluse 
teia, S. A. e, em consequência, modi-
fica-do o artigo quinto (5.°) dos seus 
Estatutos sociais, na forma proposta 
pela - Diretoria, Continuando, o sr. Pre-
sidente ainda declarou que se acha-
va sôbre á mesa uma lista para subs-
crita° do aumento de capital e con-
sultava á casa se havia necessidade do 
prazo legal, ou se os acionistas pre-
feriam fazê-la desde logo. Posta a 
proposta em votação, preferiram todos 
os presentes subscrever de pronto, o 
novo aumento, pelo que o ar. Presiden-
te suspendeu a sessão por uma hora, 
para as necessárias providências a res-
peito. Reabertos os trabalhos, decla-
rou o er. Presidente que o aumento fo-
ra integralmente subscrito por todos os 
acionistas, na proporção das ações 
que cada um postada, conforme lista, 
cuja leitura pediu ao de Secretário' 
que fizesse. .nn' cumprimento a essa 
determinação, o ar. Secretário leu a 
seguinte lista de subscrição: Madalena 
Ferreira Corrêa subscreveu 1.125 ecoes 
no valor total nominal de Cr$' - 
1.125.000,00; Alfonso Barbosa Mello 
subscreveu 1.000 ações no valor to-
tal nominal de Cr$ 1.000.000,00; New-
ton Almeida Barbosa Mello subscreveu 
1.000 ações no valor total nominal de 
Cr$ 1..000.000,00e.José Affonso-Montel-
ro Barbosa Mello subscreveu 1;(300 
adies no valor total nominal de Cr$ 
1.000.000,00; Hélio • Marques de 011- 
v-e-era- 	eee.' aan 	 rabi- 
total nominal de Cr$ 900.000,00; José 
Marcelo Lisille de Mello subscreveu 
450 ações no valor total nominal de Cr$ 
450.000,00; Paulo Mello-Azevedo subs-
creveu 200 ações no valor total no-
minal de Cr$ 200.000,00; -Carlos Al-
berto Ferrara subscreveu 100-  rides 
no valor total nominal - de Cr$ •.-.-
100.000,00; Waldernar Polizzi subscre-
veu 100 ações no valor total •nominal 
de Cr$ 100.000,00; .José Pirauá subi-
creveu 50 ações no valor total mi-
minai de Cr$ 50.000,00; Fernando La-
venhagern de • Mello subscreveu , 50 
ações no valor total nominal de 
50.000,06 e "Sigefredo.de  Sousa Olivei-
ra subscreveu 25 ações no valor total: 
nominal de Cr$ 25.000.00,.. perfazendo 
o tida! de 'seis mil '.(8.000). ações no-
vas, no valor de Cr$ 6.000.000,0(elsels" 
miliMes de. cruzeiros). Após 'a leit ura  
da lista de subscricão, o sr. Presi-
dente declarou Mala -que todos; os acio-
nistas entregaram-lhe a -'importancla 
correspondente aos quarenta por cento 
(40%). do valor das ecoes --subscritas, 
tendo ele deter-reinado fõsse feito o -dee' 
pósito da referida importa nela; no Ban-
co Comércio -e Industria de Mines 'Ge- 
rais, S. A: 	Agencia Caetês, con- 
forme determina a lel, ei 'que.-:se con-
cretizou conforme recibo -que- sê trens-

-creve: Banco Comércio e •Industria :de 
Minas Gerais, ,  S. - 	:Recebem"' 
em depósito vinculado, - nesta ,data, ,-da 
importadora aralha - Comercio e In-
dustrie, S. A., para seu crédito,ova-
lor de Cr$ 2.400.000.00' (dois-  inilbócs 
e quatrocentos 'mil cruzeiros) - cor-
respondentes a quarenta por cento 
(40%) .. Obre 	6,000.000,00 .. (sels 
milhões de 'cruzeiros) • .para • aumento 
do- capital social da-  referida 'firme:de 
Cr$ 12.000.000,00 --  (doze emilhõet ,'.de• 
cruzeiros) para Cr$ 18.000.0(10,00 (de-
zoito milhões de cruzeiros). Belo .Ho-. 
rizonte. 20 - de setembro ,de 1958.. -'Ban-
co Comercio e -Industrie -de Minas Ge-
rais,S. A., ..-e.Agência Caetée. 

• • 	• Geraldo dos Reis 'Castro e . G.tiaracy 
-Maenthees. O acionista Carlos .Alber-
to 'Ferrara propos.fõsse, autorizada a 
Diretoria a promover o recolhimento 
dos restantes sessenta por cente.(00%) 
do capitel aumentado, total ou parece 
ladrunente,' a criterlo dela, : proposta 
essa que fot. apreenda e por unanimi-
dade..Coino nenhum dos presentes: qui-
sesse fazer uso da palavra que estava 
franqueada, o sr. Presidentee suspen,  
deu a sessão para que fieteelavrada 
a presente ata. Reaberta os trabalhos,. 
foi esta lida,.discutida- e eme seguida 
aprovada ',por Unanimidade, sendo - por 
todos assinada. Belo Horizonte, 20 de' 
setembro:de 1958. (Valem_ as entreli-
nhes «Assembléia» _e deu, Belo leo-
didata 2e de setembro de 1958. 'José 
Mereelo'Llsbed de Mello, Presidente...* 
Pardo Mello Azevedo, : Secretelrio 
Sigefredd. de Sousa Oliveira, Secretá- 
rio' 	Cerloa• Alberto' Ferrara .• -e 
AllOnso Barbosa Mello NeWton Al- 
meida Barbosa Mello 	José Affonso 
M.' Barbosa Mello -- Hélio Marques de. 
Oliveira 	'Madalena Ferreira Coe- 

e-- Weldemar • Polizzl-- - José Pl-
rariá''.-e Fernando LavenhageM de Mel-
lo.'Belo Horizonte, 20 de setembro de 
1958, José Marcelo Lisboa de Mello, 
Presidente 	Paulo JUIZO Azevedo, 

Secretário - Sigefredo de Sousa Oli-
veira, Secretário. 

Confere com o original. Belo Hori-
zonte, 22 de setembro de 1958. 

Pela Importadora Scalba - Comer-
cio e Industrie, S. A. 

Affonso Barbosa 1Vielle,..Diretor-Pre- 
Mente.. 	 é 

Protocolb n. 12.636. 
A 1.a via deste tontrato, pagou Cr$ 

36.001,50, eia selos federais, Inutiliza-, 
dos de aeekdo com a Lei, 

Coletoria Federal em Belo Horizon-
te, 22 de 9 de 1958. 

O Encarregado, Everardo Vieira. 

Reconheço a firma retro de Affonso 
Barbosa Mello. Dou fé. 

Belo Horizonte,-22 de setembro de 
1958. 

Em testemunho, estava o sinal 
verdade,

pu-
bliEevoe),radradovieim 4.9 Tabelião. . 

Junta Comercial do Estado de Mi-
nas Gerais, 

N. 91.873. De ace,rdo com o despa-
cho da Junta, proferido em sessão de 
hoje, fica aquivada, sob numero 
91.873, a presente Ata. 

Belo Horizonte, 26 de 9 de 1958. 
Eu, Neli Silva, o escrevi. 
O Chefe de Divisão, Benedito Al-

ves. 

/ Junta Comercial do Estado de Mi-
nas Gerais. 

Na 1.. via deste documento, foi pa-
ga a importancla de Cr$ 215,20, em 
selos federais gee estaduais, devida-
mente inutilizadtb. 

Belo Horizonte, em 2619158. 
A funcionária, Nen Silva. 

9 155 (B. 5.698 , - T. 30.174 - E) 

FÁBRICA DE TECIDOS DA GABIROBA, 
S.A. 

A Fabrica. de eecidos da Gablroba, 
. A. estabelecido. era Itabira, Esta-

do de Minas Gerais, tendo extraviado 
diversas fichas do registro de seus em-
pregados declara responsabilizar-se 
pelo que' se continha nas citadas fi-
chas. 

Itabtra, 29 de setembro de 1958. 
Diretor Presidente: Dermeval Cami-

lo de Oliveira Lage. 
9.211 (B. 5.700 - 	30.210 - X) 

CONCRETO REDIMIX DE MINAS 
• GERAIS„ S. A. 

Ata da assembléia 'geral ordinária da 
.Cencreto Itedimixe de Minas Gerais 
8.-A., 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de se-

tembro de mii novecentos e cinquenta 
e oito, na sede social da «Concreto 
Redimix de Minas Gerais S.A.», á rua 
Curitiba n. 545 - 9.° - si 922, nesta 
cidade de Belo Horizonte, presentes 
acionistas representando 2.500 (duas 
mil e quinhentas) ações, conforme se 
verifica das assinaturas laneadas no 
«Livro de Presenças, realizou-se a la 
assembléia geral ordinária desta So-
ciedade Anónima. 

O sr. Allred Leslie Chaves, diretor-
presidente, cumprindo o que preceitua 
os Estatutos desta Sociedade Anónima 
no seu art. 10, item .c», assume a pre-
sidencla e convida o sr. Enoch Vieira 
ds .Airnelaa 	 rczretarial .-474 
reunião. Constituida,  assim, a mesa, o 
Br. presidente declara Instalada a as-
sembleia gerai e comunica eue esta 
se realiza aenm de deliberar sóbre o 
relatório, o balanço e a conta de lucros 
e peruas referentes ao exercido findo 
de 1958, elaborados pela diretoria, e 
sôbre o parecer respectivo apresentado 
pelo Conselho Fiscal e pelos auditores 
conforme foi declarado nos anuncies 
de convocado, publicados no «Minas 
Gerais» .e «0 Diário, nos dias 17, 19 
e20 de agosto de 1058. 
- Procedida a leitura dos documentos 
acima mencionados, o sr, presidente 
põe os mesmos em discussão. Não ha-
vendo observacôes, os referidos do-
cumentos são aprovados por unanint-
dade, abstendo-se de votar os mem-
bros da diretoria e do Conselho Fis-
cal. 

A seguir, são convidados os ars. 
acionistas a procederem á eleição da 
nova diretoria e dos novos membros 
do Conselho Fiscal. São reeleitos pa-
ra a diretoria, os seguintes: Diretor-
presidente, Dr. Alfred Leslie Chaves, 
australiano, casado, engenheiro, domi-
ciliado no Rio de Janeiro: - Diretores: 
os Drs. James Lm Robertson, austra-
liano, solteiro, engenheiro, domicilladcr 
no itio de Janeiro; Marcos Magalhaes 
Teixeira Guimaraes, brasileiro,-casado 
advogado e industrial, domiciliado nes-
ta Capital e Celso Elpidio da Rosa 
Bomfim, que tambem se assina: Celso 
Bomfim. Foi eleito também, um novo 
membro para a diretoria, o sr. Francis 
Robert Nugent, australiano, casado 
quirnico domiciliado em São Paulo. 
Para o Conselho Fiscal, os ars.: Dr. 
Gil Vilela, brasileiro, casado, advoga-
do -(deputado), dr. Adalberto Ferreira 
Viana Filho brasileiro, casado, advo-
gado, e João Martins Oliveira, brasi-
leiro, casado, tesoureiro da Cia. Te-
lefônica,  de Minas Gerais, todos como 
membros efetivos; para suplentes: sr. 
Alberto Armando Lopes, brasileiro, ca-
sado, comerciante; José Moura°, brasi-
leiro. , casado, contador e Philadelpho 
Fernandes brasileiro, casado, comer-
ciante; todos reeldentes nesta Capital 
e nenhum deles incidindo em qualquer 
impedimento legal. 'O ar. presidente 
proclamando esse resultado, declara 
empossados os coros membros da di-
retoria e do Conselho- Fiscal e pede aos 
ars, acionistas procederem á votação 
dos honorarlos daquela e da remunera-
cão destes. Efetuada essa votação, e 
fixada a importancia de Crê 50.000,00 
(cinquenta mil cruzeiros) mensais pa-
ra ios diretores dividirem entre si, e 
de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) 
anuais para cada membro efetivo do 
Conselho Fiscal, tendo defecado de vo-
tar es novos membros da diretoria e 
do Conselho Fiscal. 

Nada mais havendo a tratar, foi en-
cerrada a sessão, sendo lavrada, esta 
ata, por mim. Enoch Vieira de Almei-
da Filho, servindo de secretário, e que 
vai por todos os' ma, acionistas assi-
nada. 

Firmo ó presente translado das fls. 
4 do livro de «Atas» n. a da Concreto 
-Itedindx de Minas Gerais S.A., au-
tenticando a sua exatidão. 

(a.) Marcos Magalhães Teixeira 
Gulmargee, diretor. 

Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais. N. 91.817. De acOrdo com o 
deapacho da Junta. proferido em ses- 

são de hoje, fica arquivada, soli nu-
mero 91.81 ,7 e presente ata. Belo 
Horizonte, 23 de setembro de 1958. 
Eu, (a.) Nell Silva, a escrevi. O elege 
de Divisão. (a.) Benedito Alves. 	. 

Junta Comercial do Estado de Mi-
eas Gerais. Na L* via deste documen-
to foi paga 'a hnportancia de Cr$ .. 
73,00 em seles federais e estaduais, 
devidamente inutilizados. Belo Hori-
zonte, 2319158. A funcionária, • (a.) 
Neli Silva. 
9.076 (3. '5.696 - 1'. 80.133 - X) 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIO- 
NÁRIOS DO BANCO MINEIRO' DA 
PRODUÇÃO 

(Assembléia Gerai Extraordinária - 
Primeira e Segunda convocações) 
São convidados os senhores associa-

dos desta Caixa a se reunirem, em as-
sembléia geral extraordinaria, em sua 
sede social, á Praça Sete de Setembro, 
(10.9 andar do EdIficlo do Banco Mi-
neiro da Produção), nesta Capital, ás 
14 horas do dia 1.. de Novembro do 
corrente ano, para o fim especial de: 

a) Reforma dos Estatutos; 
b) Almuntos gerais. 
Caso não haja numero legal para 

o funcionamento da asseMblém em 
primeira convocação, ficam desde já 
os senhores associados convidados a 
comparecerem no mesmo local e dia, 
lis 15 horas, onde e quando será a as-
sembléia realizada com qualquer nu-
mero. 

Belo Horizonte 29 dê , setembro de •  
1958. 

O Conselho Administrativo. 
9.209 (B. 5.700 - -r. 30.208 - XX) 

REFRIGERANTES MINAS GERAIS, S. A. 
Assembléia Geeal Extraordinária 

Convocação 
Ficam convocados os senhores acio-

nistas para se reunirem em assem-
bléia geral extraordinária, na sede da 
sociedade, a rua Uberaba, 19, em Be-
lo Horizonte, no dia 10 de outubro 
próximo vindouro, ás 20 horas, para 
o fim especial de apreciar proposta 
da Diretoria para reforma dos Esta-
Ditos, com a criação de mais um car-
go de Diretor e deliberar sôbre seu 
preenchimento. 

Na forma do artigo 16 dos Estatu-
tos, os possuidores de ações ao por-
tador deverão depositá-las na sede da 
sociedade ou no 'Banco Mercantil de 
Minas Gerais S.A., até três dias an-
tes da realização da assembléia. 

Outrossim, segundo parágrafr, uni.  
co do mesmo artigo, ficam suspensos 
as transferências de ações nominati-
vas: nos dez dias anteriores á reali-
zação da mencionada assembléia. 

Belo Horizonte, 29 de setembro de 
1958. 	' 

Refrigerantes Minas Gerais S.A. 
(a.) José, Hellbuth Goncalves, pre-

sidente. 
9.213 (B. 5.700 - 30.214- XXX) 

MINAS DIESEL. S. A. 
Assembléia Geral. Extraordinária 

1.. Convocado • 
• Ficam convidados os ora. acionis-
tas a se reunirem na sede social á 
Avenida do ContOrno, .11.530140, nes-

.ta.,eirlacle fis 16 (dezesseis) tigre._ do 
dia 14 de outubro de 1958, a Ziff' dei' 

a) tomar conhecimento do resulta-
do da subscrição do aumento do ca-
pisei social amado em asserribicia gé 
rui extraordinária de 22 de maio de 
1958, como dos demais atos concer-
nentes.ao  referido aumento; 

b) deliberar sôbre a alteração do 
artigo 5.* dos Estatutos. 

Belo Horizonte, 29 de setembro- de 
1958. 

(a.) Francisco Longo, diretor • pre-
sidente. 

(a.) Eduardo Borges da Costa Fi-
lho, diretor superintendente. 

(a.) Osvaldo Borges da Costa, di-
retor vice-presidente. 

(a.) José Ripo% diretor gerente. 
9.214 (B. 3.700 - T. 30.215 - XXX) 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES POBLI-
COS CIVIS DE BARBACENA 

Extrato de Estatuto 
Fundada a 9 de marco de 1958. nes- 

ta cidade de Barbacena. sua sede e 
foro, compõe-se de numero ilimitado 
de meios, .os quais não respondem 
subsidiariamente pelos eomprornisses 
sociais e des'ina-se a estimular a soli-
dariedade e união dos Servidores Pu-
blicos Civis de Bar acena. benefician-
do seus associados ei1euas temidas nos 
varlos aspectos. li centivando o seu 
aperfeiçoai/lento profissional, promo-
ver reuniões culturais, conceder anis-
tenda, difundir a cultura moral e cl-
rica, promover inetalado de colada 
de férias e de uma biblioteca, diverti-
mentos e loiros desportivos, além de 
outros, constantes de seu estatuto, o 
qual é reforrnavel mediante decisão 
ele assembleia geral, na forma de seu 
artigo 64 do Estatuto; o remanescente 
de seu patrimon10 terá o destino de-
terminado peia mesma assembleia. Os 
nomes dos Fundadores e dos compo-
nentes da atual administração cons-
tam do Estatuto. - Minoria. de.A1-
molda Armond, Presidente. ; - •.- ,.. 
9.227 (B 5.700 - T. 36.949 ' -, X) 

.. 
ESTATUTOS AO GRÊMIO [ITERO-TEA-

TRAL BONSUCESSENSEs 
. 	- CAPITULO I 
- Denominação, sede, durado e fins 

Art. 1.9 - Sob a denominação cie 
eGrernio Litero.Teatral Bonsucessen-
se» fica fundado nesta cidade de Bom 
Sucesso, Estado de Minas Gerais, onde 
terá sua sede, um clube Mero-teatral, 
com duração indeterminado, e com 
personalidade juridica. . 

Art. 2.9 - O clube terá por fina-
lidade: 

a) Incentivar a vocação e desenvol-
ver o gosto artistico da mocidade; . 

h) Tornar conhecidos, fazendo-lhes 
Instiga, os autores através de suas pe- 
cas teatrais e obras [iterarias; 	e 

c) Comemorar, condignamente, as 
datas nacionais e as efemérides gra-
tas ao nosso povo; 

dl difundir, por Indo de represen-
fades e festas civicas, o conhedmen. 
to dos episódios magnos de nossa his-
tória; 

e) Exaltar as virtudes cidcas de 
nossos antepassados, para que sirvam 
de exemplo A juventude; 

f) ineentiVar o amor á Doida, á re-
ligião e á familia, base triangular em 
que repousa a própria sobrevivenda 
da. humanidade; 	,. 

g) Fazer viver a vida de porsona, 
gens ilustres, para que possa a moei. 
dade bem compreender o significado 
das cornas nobres e altrulsticas. 
• Art. 10 - O Creme) será aaninnis-
trado por uma diretoria, composta sie 
10 membros, com mandato por .t ano. 

Art. 11 - A Diretoria fica Investi. 
da dos poderes necessários para praia. 
(ar todos Os atos de adm)nistraee.o o gestão concernentes aos fins e objeti-vos do Grêmio. 
. Art. 12 - A diretoria reunlr-sc-A 

uma vez por mês, ou extraordinaria-
mente, sempre que for preciso. 

Art. 27 - A alteração dos ercsene• 
tes estatutos, no todo, ou em parte, 
será submetido á Assembleia Gorai: Art, 35 	Em caso de Vissolnelio do Clube,. os seus bens reverterão eira 
favor de outro clube desta '`cidade, 
cujos objethros•sejam os"rnesmos con-
signa-dós nestes 'Estatutos ,  Se não existir, terão q. destino 'determinado pela Assembléia Geral. 

Art. 36 - Os sócios do Greinicenflo 
respondem, nem mesmo subsidiaria-
mente, pelas obrigações contrairias por 
seus representantes. 
9,221 (B. 5.700 - T. 36.946 -- 

EDITAIS E AVISOS 
SECRETARIA DE SAUDE E 

ASSISTÊNCIA 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZA. 
CAO DO EXERCICIO PROFISSIONAL 

Faço publico que o senhor João F3a-tista de Carvalho, prático nobilitado, 
requereu licença para instalar /ar,  
mácla em Piedade dos Gerais, muni. 
ciplo de Bonfim, neste Estado, dê 
acórdo com o artigo 1.. da' lei hUme. ro  1.472, de 22 de novembro de 1951." 
Se quinze dias após a publicado rio 
oitavo editai não aparecer tarMaceue 
tico pretendendo se estabelecer na 
mesma localidade, será concedida a 
licença, depois de setisfeitas eis de- 
mais exigências regulamentares. 	. 

Belo Horizonte,. 25 de-  setembro de 1958. 
(a.) Vicente Vono - Chefe do De-

partamento. 
9.142 - (B. 5.700 - T. 30.159 -- 'IX). 

SECRETARIA DXS FINANÇAS -• 
Edital de concorrência publica 

O Secretário das Finanças do Esta' 
do de Minas Gerais faz publico: 

Nos termos da lei n. '771 (setecen. 
tos e setenta e um), de 24 (vinte e 
quatro) de novembro de 1951 emll no-
vecentos e cinquenta e um), serão 
vendidos em basta publica. DO dia 
treze (13) de outubro do corrente ano, 
ás 14 horas, na sede da Bolsa de Va- 
lores, á Avenida Afonso-Pena, 	8G7, 
sobre-loja 1617, o prédio em mui fun-
ciona o Instituto São Rafael e seu 
respectivo terreno, ceilin 30,00 (trinta) 
metros para a rua Guarani, 71.80 (se-
tenta e um metros e oitenta =time-
troa) para a rua Tupinambás e 30,10 
(trinta) metros para a Avenida Ole-
geri° Maciel, e constituido pelos lotes 
1 (um), 2 (dois) 8 (três) e 4 (rina• 
tro), ao quarteirão 3'2 (trinta e 'mis), 
da TI Ceef,Prp tirbny,n 	rrs,,Pn,rnn 	  
Planta Cadastral desta Capital. 

O lanço mínimo e de Cr$ 
55.(Mo.000.00 (trinta e cinco camose 
de cruzeiros), não se aceitando ofer-
tas inferiores. 

. 	111 
O prêço pelo qual fôr arremn' 

Imóvel será pago da seguinte for 
sinal de 29% (vinte por espio) 
ato da arrematação; 10% (,h.,: 
cento), dentais de 90 (noventa) eia 
contar da data da arremataça-: 
restante mensalmente. em 10 (d. 
parcelas iguais, a contar da avia 1,9 
entrega do imóvel. O prazo.. mira 1,  
desocupação do prédio e do terreno 
será de 6 (seis) meses, a conmr da 
data do pagamento

V 
 da 	 parola,.11.;  

X 
A posse do imóvel só será. 

tida ao arrematante na escriture de-
finitiva de compres e venda-u''.' limo 
será outorgada após o pagainca,"a-to,  
tal do preço. . 

. 
Todos os pagamentos devidas. 

arrematante, e referidos no ice e:,  ,311, 
serem efetuados nu J."ansu 
Real de Alinae Gerais SiA.. ol:dan dci 
Governo do Estado, eia conta o,ratslal, 
sob a rubrica .Plano do construaão 
novo Prédio do Instituto Silo 
Lei 771s. para cumprimento do ,IsPos-
to no artigo 2.9 (segundo), desla mes-
ma lei -. O clescumprimento,'m asrta 
do arrematante, das obrigaces, - 	!m- 
ann-lento. importa na parda ato,nati-
ca das arras ou sinal :cato. all:No 
se em que o Imóvel roi/orlara na ;Mil. 
monto do proprietário venriodm. 
do, assim, sem efeito a arramalastat 
e todas as suas conssauerislas, 
que, para tal fim, S2 CY.lia neriticeeric 
judielal ou extra-ilide:lar. 

• 
Não poclorã o arrematante ice:ra,fo-

lir a terceiros o direito confrOis, pe-
la arrematação sem que anl• a r:;?.13 
pago o prêeo total -  da compra. 

• . 	VII 
O oferecnnentie do lanço lomMir  nec 

conhecimento e na aceitação. 001 Intr. 
te do arrematante, de todas os coloti.. 
coes estipuladas neste edital. 

Dado e passado nesta cidade .ir 115 
In Horizonte, Capito.' do Flztatto 
nas Gerais; em 22 Ae setemn. ,., 
1958 

✓ancreilo Neves. 
9.060 - (13. 5.700 - 	03.477 	'Cia.) 

SECRETARIA DA • AGRICULTURA 

• 
DEPARTAMENTO Dee TER 

TAS E COLONIZA' 
 

io 
Divisão de Mato =o". g. 

Fica, por este edital, conitre(b., 
sr. Joaquim Marques elos  
dente em Córrego do Gol 
de Felleinn, admiciplo de 	s‘. 
apresentar, dentro tio .pra 
(30) dias, a contar desta 
defesa, qua 	aos aut 
de" multa d 	1.000.0 
juizos causa 	aliado 
1.000,00, lavra 
senhor, por derruba 
terras devolutas, no 
do. Córrego do Caia 
licina e munidpio d 

Belo Horizonte, 17 
1958. 

(a.) Carlos Pante], 
Departamento. 

9.067 (B. 5.609 



DILINVÂ =LICEU DO MUDO CA 
AVENIDA SANTOS DUMONT, 372/380 — 

CERTIDÃO 

C E R TIFICO, em cumprimento de 

Junta Comercial do Estado de Minas 

de. Construtora Andrade Gutierrez S/A 

e na forma requerida, de acordo com 

foi (oram) registrado (s) / arquivado (s) o (s) 

à. CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, 
elo Horizonte - Minas Gerais.-.-.-.-.- 

despacho do Secretário -Geral da 

Gerais, exarado , -em requerimento 

• 	• 	• 
a Lei, que, nesta Junta Comercial, 

seguinte (s) documento (s), relativo (s) 
com sede à Rua dos Pampas, ng 484- 

com dados que, em resumo, a seguir se especificam, sob o número  

91.814, em data de 23 de setembro de 1958, dá Ata dá transformação dá ' 

"CONSTRUTORA ANDRADE & GUTIERREZ LTDA", em sociedade ananima sob a deno-

tnaçãó social de "CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A", realizada aos 27 ' 

de agosto de 1958. Consta ainda o estatuto social, do cua/ destacamos: ' 

Sede: Belo Horizonte - MG; Prazo de duração: indeterminado; Capital soei 

ai: Cr$107.300.000,00 (cento e sete milhões e trezentos mil cruzeiros). ' 

xercera como atividade normal todos os serviços de engenharia em gera/ , 

tais como terraplenagem, pavimentações e obras correlatas e mais quaisquer 

outras atividades que digam respeito a esse objetivo. Diretoria - com ' 

mandato até 30 de abril de 1961. Diretores: Roberto Andrade, Flavio Caste 

lo Branco Gutierrez e Gabriel Donato de Andrade. Certifico mais, que nes-

ta Junta Comercial, consta o arquivamento, dentre outros, da folha do "Mi 

nas Gerais", argão oficial do Estado, :arquivada sob o número 92.080, em 

data de 14 de outubro de 1958, edição de 30 dá setembro de 1958, contenda 

a publicação da Ata de Transformação em Sociedade Ananima realizada aos' 

27 de agosto de 1958. O referido verdade dó que dou fé. Junta Comerei. 

do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 14 de setembro de 1982. Eu, 

Claudette Ferreira Friche a datilografei e conferi: 	. E 

elso MUrt Santos, Gerente dá Divisão de Registro e Arquivamento, a as 

. VISTO: 	LIO COTA PACHECO.L-(..)-2-4..e.t...ch . Secreta L, 
rio  

no: 

- 
A V E ,...t í,  • ..:' Ã O 

Pape Os tributos dav.los,. je i o: conhscirrnrCy , 
19  ___r 51- _ 	, .......,o. 
C4 _._. ...........1.13,00 	

1 
ama egwicar.t.  

EL Horizonte, _1_4__ ow . (4r)(friltga_ers 43.  g 2,  _ 1 

0 FuncA.o ..., 

9.° TABEL 
cr. Pauto Roberto F 
Rua ainne de Andrade 
AUTENTICO a presente c 
seval 0 leen apresentar: 

•S. PAULO 31 

MARCOS ANTONO OE JESUS AGUIAR 
SEI OS areOlinDOS POR vrnsa. VAI na Rf ruamo R 

• 





50 - Ter 	'ira, 8 de Maio de 2007 
ao Conselho 	uno de Belo Horizonte da Sociedade São Vi- 
cente de Paulo. . -e a pacientes do município de Belo Horizonte e 
grande BH. É considerada de utilidade pública a nível federal, estadual 
e municipal. É registrada no CNAS e no Conselho Municipal de As-
sistência Social e portadora do CEAS - Certificado de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social. Sua principal fonte de receita são os servi-
ços prestados aos pacientes do SUS. Seus dirigentes não são remunera-
dos e os resultados obtidas nas suas operações são reaplicados na ma-
nutenção do hospital e capacitação do seu pessoal. Os serviços presta-
dos nos exercícios de 2005 e 2004 perdem ser assim sumariados: - 2005 
- 2004. INTERNAÇÕES - Quantidalle - % - Quantidade - %. Pacientes 
do SUS - 3.024- 71,60- 1.872 - 67,3. Pacientes de convênios e parti-
cular. - 1.199 - 28,40 - 911 -32,7. Soma - 4.223 - 100,00 - 2.783 - 
100,0. AMBULATÓRIO - Pacientes do SUS - 105.998 - 71,91 - 
82.446 - 61,4. Pacientes de convênios e particulares - 41.387 - 29,09 - 
68.974 - 38,6. Soma - 147.385 100,00 - 151.420- 100,0. PACIEN-
TES - DIA - Pacientes do SUS - 21.387 - 77,43 - 17.789 - 72,9. Paci-
entes de convênios e particulares - 6.234 - 22,57 - 6.615 - 27,1. Soma - 
27.621 - 100,00 - 24.404 - 100,0. 2. APRESENTAÇÃO DAS DE-
MONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRATICAS CON-
TÁBEIS - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 
com as praticas contábeis emanadas da legislação societária vigente no 
Brasil, adaptadas as características de entidades beneficentes sem fins 
lucrativos, e estão apresentadas de acordo com as seguintes pIlticas 
contábeis. a) Apuração do resultado - O resultado é- aparado pelo regi-
me de competência dos exercícios. As receitas e despesas da Entidade 
são apropriadas com base em documentos que atendem às exigências 
legais e fiscais. b) Ativos circulante, exceto estoques, e realizável a 
longo prazo - Os ativos circulantee realizável a longo-prazo estão de-
monstrados pelos valores prováveis de realização ou de mercado. c) 
Estoques - Os estoques estão avaliados ao custo de aquisição, que não 
excede o valor de mercado e estão representados, substancialmente, por 
materiais médico-cirúrgico,, drogas e medicamentos. ,A auditoria não 
acompanhou o inventário físico. d) Imobilizado - O imobilizado está 
demonstrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de 
dezembro de 1995, deduzindo das depreciações, calculadas pelo méto-
do linear, sobre o saldo das contas, à taxas que levam em consideração 
a vida útil econômica dos bens. e) Passivos circulante e exigível a lon-
go prazo - Os passivos circulante e exigível a longo prazo estão de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis e incluem, quando 
aplicável, as atualizações monetárias e encargos financeiros incorridos 
até a data do balanço. Existem débitos para com fornecedores e presta-
dores de serviço, vencidos e em processo de negociação, que não in-
cluem encargos financeiros. 2.1. IMOBILIZADO - Bens de Uso - 
31/12/2005 - 31/12/2004. Aparelhos médico-hospitalares -2.615.762-
2.609.738. Móveis e Máquinas - 741.696 - 627.397. Outras imobiliza-
ções -316.472 -282.756. Soma - 3.673.930- 3.519.884. Depreciação 
Acumulada - (1.491.642) - (1.329.939). Soma - 2.182.288 - 2.189.945. 
Imobilização em propriedade de terceiros - Edificações e instalações - 
10.871.584 - 10.763.650. Depreciação Acumulada - (656.392) - 
(333.966). Soma - 10.215.192 - 10.429.684. Soma - 12.397.480 - 
12.619.629. As imobilizações em propriedade de tercemos referem-se a 
construções e benfeitorias construídas em terrenos doados pela Prefei-
tura Municipal de Belo Horizonte à Sociedade São -Vicente de Paulo, 
cedido à Corporação de Médicos Católicos, sem ônus e portempo in-
determinado, com a finalidade'de edificação do Hospital São Francisco 
de Assis. 2.2. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Emprésti-
mos para Capital de Giro - 31/12/2005 - 31/12/2004. UNICRED - 
940.488 - 777.503. Caixa Econômica Federal - 1.704.195 - 704.383. 
UNIMED - 370.042 - 0. CREDICON- 178.860 - 375.704. Banco Real 
- 8.226 - 0. Contratos de mútuo -2.005.899 - 1.215.016. Empréstimos 
para instalações hospitalares - Secretaria Municipal de Saúde-  O - 
145.000. Soma - 5.207.710 - 3.217.606. Parcela do Circulante - 
2.631.249 - 2.095.051. Parcela a Longo Prazo -2.576.461 - 1.122.555. 
• Os empréstimos cem a-Unicred estão sujeitos à encargos financeiros 
pós-fixados correspondentes à variação da IR' (Taxa Referencial) 
acrescida de juros de 3,43 % ao mês, tem vencimentos erin parcelas 
mensais e consecutivas sendo a última em dezembro de 2006 e estão 
garantidos por avais dos dirigentes da Corporação dos Médicos Católi-
cos. • O empréstimo da Caixa Econômica Federal está sujeito a cucar-
os financeiros pré-fixados de 2,10% ao mês, é pagável em 24 parce-

las mensais, vencendo-se a última em 10/06/2007 e esta garantido pelo 
_ compromisso de depósito em conta corrente-do produto do recebimen-

to de serviços prestados ao SUS. • Os contratos de mútuo referem-se a 
empréstimos-  de médicos, com encargos da variação do CDI + 1,20 ao 
mês. 2.3. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - aIlinpostos e Contribui-
cães-vencidas-- Os impostos-e contribuições, substancialmente venci-
dos e não pagos, estão atualizados pela- SELIC e acrescidos de juros e 
multa por atraso. O IRRF e o PIS referem-se ao período compreendido 
entre março de 2000 a dezembro de 2005 e o INSS ao período compre-
endido entre setembro de 2000 a dezembro de 2005. A contribuição do 
FGTS refere-se a 2004 e 2005-e inclui multa e juros. - 31/12/2005 - 
31/12/2004. IRRF - Imposto de renda retido na fonte - 1.487.357 - 
1.256.370. INSS - 1.795.628 -'1.408:914. PIS - 278.871 - 211.938. 
'GTS - 561.313 - 351.401. Outros - 200.342 - 74.329. Subtotal - 
4.323.511 - 3.302.952. b) Refis e Fgts parcelados - • Os valores- conta-
bilizados a titulo de Adis, são compostos por impostos e contribuições 
em atraso até 31 de dezembro de 1999, data em que a Entidade aderiu 
ao Programa de 'Recuperação Fiscal. • O FGTS parceladoestá atualiza-
do pelo IAM e respectiva multa por atraso. Compreendido entre outu-
bro de 1997 a julho de 2003. -31/12(2005 - 31/12/2004. Longo Prazo - 
Circulante - Longo Prazo - Circulante. ABEIS - 26.602 - 3.156.485 - 
55.812 - 2.955.770. FGTS parcelado - 95:638 - 1.236.924- 127.924 - 
1.124.717. Subtotal - 122.240 - 4.393.409 - 183.736 - 4.080.487. Total 
do débito tributos e contribuições -4.445.751 -4.393.410-3.486.688-
4.080.488. 3. PATRIMÕNIO SOCIAL A DESCOBERTO - Face aos 
déficits acumulados apresentados nos ultimas exercícios, o patrimônio 
social líquido é devedor. De acordo com as disposições estatuárias a 
Entidade, sem fins lucrativos, não distribui resultados, dividendos, bo-
nificações, participações ou parcelas de seu patrimõmo a qualquer pes-
soa física ou jurídica, sob nenhuma forma ou pretexto. Em caso de dis-
solução ou extinção da CORPORAÇÃO DE MÉDICOS CATÓLICOS 
todo o seu eventual patránônio remanescente será destinado a uma en-
tidade congênere , devidamente registrada no Conselho Nacional de 
assistência Social - CNAS ou a uma entidade pública, a critério da Ins-
tituição. 4. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS - Como entidade beneficente, 
sem fins lucrativos, o Hospital está isenta do 'pagamento de Imposto de 
Renda e Contribuição Social, na forma da legislação aplicável, mas 
está condicionado ao cumprimento de exigências legais e a apresenta-
ção da declaração anual de rendas,-  e usufrui também da isenção da 
contribuição patronal, sobre a folha de pagamento e contribuintes indi-
viduais, devida para o-INSS. 5. RESPONSABILIDADE E COMPRO-
MISSOS - A Entidade, para usufruir da isenção da Contribuição Pairo-
sal para o INSS, conforme determina o artigo do parágrafo 4°, inciso 
XI, do Decreto n° 2.536/98 eDecreto n° 4.327/2002, esta sujeita 
comprovação da oferta de todos os serviços ao SUS, no percentual Mí-
nimo de 60%. Os atendhnentos a pacientes do SUS estão demonstra-
dos na nota explicativa n° 1 - CONTEXTO OPERACIONAL. O valor 
da isenção do recolhimento da CONTRIBUIÇÃO PATRONAL sobre a 
folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, 
devido ao INSS, esta registrado em contas de compensação, como se 
devido fosse, assim demonstrado: - 31/12/2005 - 31/12/2004. INSS 
Patronal - 1.041.981 - 1.028.889. 6. DOAÇÕES RECEBIDAS - A en-
tidade recebeu, neste exercício, as seguintes- doações e subvenções 
para custeio e imobilizações: Custeio - PRO-HOSP - Secretaria Estado 
da Saúde de MG - 220.691. Doações e subvenções de particulares - 
52.188. Soma - 272.879. Imobilizações - 2.416. Total - 275.295. 7. 
ITENS EXTRAORDINÁRIOS - O valor substancial apropriado nesta 
rubrica corresponde a uma indenização recebida neste exercício, resul-
tado de uma ação judicial proposta e vencida pela Entidade. 8. SEGU-
ROS - A Entidade não mantém seguro para os seus ativos. Belo Hori-
zonte. 31 de dezembro de 2005. Geraldo Majella Medeiros de Paula - 
Presidente da Corporação de Médicos Católicos - Hospital São Fran-
cisco de Assis. Paulo Ferreira da Silva - Contador-CRC/MG 60222 - 
CPFU° 679.059.786-72. Parecer do Conselho Fiscal - Os membros do 
Conselho Fiscal da Corporação de Médicos Católicos --Hospital São 
Francisco de Assis, CNPI 17.216.086/0001-97, tendo examinado o Ba-
lanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líqui-
do, a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos e a Demons-
tração de Resultados, todos relativos ao exercício findo em 31 (trinta e 
hum) de dezembro de 2005 (dois mil e cinco), declaram, por unanimi-
dade, que as peças ora mencionadas refletem adequadamente as situa-
ções patrimonial e econômico-financeira da instituição e, por seus 
membros que assinam abaixo, recomendam o envio daquelas peças 
Assembléia Geral para apreciação, após o cumprimento das formalida-
des previstas na legislação em vigor. (a)-José Gilberto Soares (a) Car-
los Alle,to Mota Valadares (ai Pedra .Canro André Reto PWRSTDEN-
TE - Geraldo Majella Medeiros de Paula-- CPF 437.658.076-72. CON-
TADOR - Paulo Ferreira da /Silva - CRC/MG 060222 - CPF 
679.059.786-72. PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES-
Aos Diretores e AM/afligi:Marte da- CORPORAÇÃO DE MÉDVIOS 

A .6 
1.4 	

rtt  

CATÓLICOS - HOSPITAL SA0 FRANCISCO DE ASSIS - B 
HORIZONTE-MO; 1. Examinamos o balanço patrimonial da CO, 
PORAÇÃO DE MÉDICOS CATÓLICOS - HOSPITAL SÃO FRAN- 
CISCODE ASSIS, levantado em 31 de dezembro de 2005 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, das mutações de patrimônio liquido 
e das origens e aplicações de 	 -"--__carrzapondenteâ ao  
findo naquela data, elaboradas sc 
tração. Nossa responsabilidade é 
sus demonstrações contábeis. 2., 
acordo com as nonas de auditof 
to dos trabalhos, considerando / 
transações e os sistemas conta 
ção; b) a constatação em base 
que suportam os valores e as ir 
avaliação das praticas e das é 
das demonstrações contábeis u 
dispõe de adequados sistemas 
os materiais hospitalares e me 
mos o inventário desses mate 
nos satisfazer quanto à adeq 
bricas, cujo montante atingiu-
os valores de R$ 290.398 (E 
vamente. 4. Em nossa opini/ 
do assunto descrito no parág 
beis referidas no parágrafo 1 
aspectos relevantes, a posiç 
ÇAO DE MÉDICOS CAT( 
DE ASSIS em 31 de deze 
ções, as mutações do seu / 
de seus recursos, referente' 
com as praticas contábeis./ 
ciado 'nas demonstrações t 
cita sucessivos, berricorol 
e impostos, no montante 
quais R$4.446 mil vens 
Apresenta capitai de girc 
atividades e o Patrimônit 
fatores geram dúvidas ep 
As demonstrações conta 
unidade das operaçõest 
e reclassificações de ai 
Entidade não pudesse 
contábeis do exercício' 
com ressalva, foi emiti 
12 de, janeiro de 2007 
CONSULTORIA - Cl 
Eustaquio de Souza I 
pousai-tel. Rommel B 
Sócio. 

Co; 
Cl 

A Construtora Mello de Azevedo S/A vem, informar que, por uni 
lapso totalmente escusável, constou como subscritores da publicação 
de seu balanço e demonstrações financeiras, ocorrida em 
21/04/2007, nos jornais "Minas Gerais" e "O Tempo" pessoas que 
não mais fazem parte de sua administração. Assim, vem retificar a 
publicação ocorrida, estando seu balanço e demoristrações -financei-
ras devidamente subscritos pela atual diretoria nomeada, assim: 

DIRETORIA EXECUTIVA: 
Nelson Panam de Azevedo - Diretor Presidente 

Rafael Perez Rezende - Diretor 
Bruno Perez Rezende - Diretor 

Belo Horizonte - MG, em 27 de abril de 2007. 
Construtora Mello de.Azevedo S/A 

Nelson Panna de Azevedo - Diretor Presidente „. 
Rafael Perez Rezende - Diretor 	" 

- 	5cm 07 654.821 X 

Sindicato Rural de Tupaciguara - ERRATA: 
Na publicação do dia 28/04/2007 na pág. 62 do Caderno I., onde se lê 
03/05/2007, leia-se: 11/05/2007.  

lcm 07 656.639 - X 

AFLOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 
Anteriormente denominada 

DIFLOR EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A 
C.N.P.I.: N. 08.276.895/0001-01 /- NIRE 31300023753 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
E EXTRAORDINARIA 

Data, horário e local: 26 (vinte e seis) de abril de 2.007 às 09:00 
(Nove) horas, na sede social, situada à. Avenida -Raja Gabaglia, 
1380,5° andar- bairro Santa Maria, no município de Belo Hori-
zonte, estado de Minas Gerais. CONVOCAÇÃO: Dispensada a con-
vocação por estarem presentes os acionistas, representando a totali-
dade do Capital Social, na forma do artigo 124, § 4.5, lei N." 
6.404/76. PRESENÇA: Presente a totalidade dos acionistas, confor-
me se verificou em livro próprio. MESA: Presidente: CARLOS 
JURGEN TEMKE, Secrelórioa GERALDO ALVES DE MOU-
RA. Ordem do dia das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordina. 
nas: 1) Relatório da Diretoria, tiatanço Funreonmol errai sie Dezem-
bro de 2.006, Demonstração das Ivlutacões i7animonlais e das Ori-
gense Aplicações de Recursos, relativos ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2.00/6, Notas Explicativos, peças que foram publicadas  
na edição de 21/04/2007 no Órgão Oficial do Estado de Minas Gerais 
e na edição de 21/04(2007 do Jornal "CENTRO DE MINAS" de 
Curvelo, Estado de Minas Gerais; 2) Outros assuntos de interesse da 
sociedade. DELII3ERAÇÕES: Item 1) - Aprovado o Relatório da Di-
retoria, o Balança Patrimonial em 31 ele Dezembro de 2.006, a De-
monstração das Mutações Patrimoniais e das Origens e Aplicações de 
Recursos, relativo ao exercício findo cio 31 do Dezembro de 2.006, 
bem como as Notas Exphcativas. ENCERRAMENTO: Após lida e 
achada conforme, a presente ATA foi assinada pelo presidente, por 
mim, secretario, e pelos acionistas presentes. Buritizeiro/MG, 26 de 
abril de 2007. a) Presidente: CARLOS JURGEN TEMKE; Secretá-
rio: GERALDO ALVES DE MOURA; Acionistas: a) 
LORENTZEN EMPREENDIMENTOS S/A, representada por 
Carlos Jurgen Temke; a) PLANTAR S/A - PLANEJAMENTO, 
TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DE REFLORESTAMENTOS, 
representada por Geraldo Alves de Moura e Eustriquio Soares de 
Moura. AUTENTICAÇÃO: Declaro que o texto é cópia fiel da ATA 
lavrada-  no livro próprio. a) GERALDO ALVES DE MOURA. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifica o registro sob 
o nro.: 3718308 - Data: 03/05/2007 - Protocolo: 071738681 - (a) 
Marcos Tiro - Presidente; Marinely de .Paula Bomfim - Secretária 
Geral. 

9cm 07 656.963 - X 

PORTARIA N" 92 DE 06-05-2007. ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PREEENCHIIVIENTO DOS CAL 
GOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DE CAMPO BELO - DEMAE. O Diretor do Departamento Municipal 
de Água e Esgoto de Campo Belo, Estado de MineaGerais, no uso de 
suas atribuições, cem conformidade conro art. 37 da Constituição Fe-
deral de 1988, considerando o acordo assumido no TAC n° 018(2007, 
considerando a efetivação de todas etapas previstas no edital do con-
curso público, considerando a publicação na imprensa local-  e internei, 
em de 20 de abril de 2007 constando os nomes e classificação dos can-
didatos aprovados, fica HOMOLOGADO o concurso público para pre-
enchimento dos cargos do DEMAE, para todos os fias de direito. 
Campo Belo, 08 de maio de 2007. ADEMIR ANSELMO TEIXEIRA 
- Diretor do DEMAE 	 3cm 07 656.967 - X 

Edital de convocação: Instituto Técnico para Educação e a Cultura-
Vanja Orico, Assembléia' Geral Ordinária e Extraordinária Ficam' os 
Srs. Membros convocados para uma AGO e AGE, no dia 1° de junho 
de 2007., às 19:00 horas, em primeira convocação e' como compareci-
mento da maioria absoluta dos membros natos, ou às 19:30 horas, em 
segunda convocação, com um terço dos membros natos, na sede do 
Instituto, a Rua Chicote, 171, nesta Capital, para deliberarem sobre: a) 
Eleição lio Conselho Fiscai; b) Verificação e aprovação de contas, pa-
péis contábeis e financeiros do Período 2035/2007; c) Composição da 
Diretoria Executiva; d) Outros assuntos extraordinários; para o período 
de 2007/2009. 	 3cm 07 656.864- X  

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ. SIA 
CNPJ/MF n°17.262.213/0001-94 

NIRE: 313013091830 	, 
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA 

E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS 
NO DIA 30 DE ABR.H.,,DE 2007. 

DATA, HORA, 'LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 
2007, às 81130 (oito-horas e trinta minutos), em sua sede administrati-
va na Av. do-Contorno n° 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte-
MG, CEP 30110-937, PRESENÇAS: . acionistas representando. a 
totalidade do capital social -PRESIDÊNCIA: Sérgio Lins Andrade, 
SECRETÁRIO: Pedro Berto da Silva. EDITAL DE.CONVOCA-
ÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS: Publicado no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais e no Diário do .Comércio, nas edições 
dos dias 03, 04 e-05 de abril,  de 2007. A) DELIBERAÇÕES DA' 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, aprovadas por unanimida-
de: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstraçõe.s/ 
Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2006, publicado no Diário Oficial da 
Estado de Minas Gerais ano Diário do Comércio em 25 de abril de 
2007; b) destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido do 
exercício para a formação da reserva legal; c) distribuição de divi-
dendos, nos ternas do artigo 15 da Estatuto Social, à razão de R$ 
62,61 (sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) por lote de 
1.000 (um mil) ações, -ficando o restante à disposição dos acionistas 
na conta de lucros acumulados; d) ratificação dos nomes dos direto-
res eleitas em 29 de abzikde; 2005 para-o período de 30 de abril de 
2007 a 31 de maio de'2008,,a saher Diretor-Presidente: Rogério 
Nora de Sái'brasileiro,,,'Midado, engenheiro, carteira de identidade n" 
4.259fD-CREA-PR, CPFALO 189.039.917-53, residente e domiciliado 
em São Paulo-SP, ' na -Rua'. Leopoldo Couto Magalhães Júnior n° 
1.274, apt° 161, Itaim Bibi, CEP 04542-001; Diretor- Financeiro: 
Ricardo Henrique 1,21122 Campolina, brasileiro, casado, engenhei-
ro, carteira de identidade n° 10,892/D-CREA-MG. CPF 
156.119.906-06, residente e domiciliado em Niterói-RJ, roa Travessa 
Vicente Federici nt" 28, apt° 1001, Icaraí, CEP 24020-211; Diretor 
Jurídico: ua.0tÁrio Moinho, brasileiro, casado, advogado. CPF 
n° 216.949.156-20, carteira, de identidade ri' 22.842/OAB-MG, 
residente e domiciliado ,rim Belo Horizonte-MG; na Rua Elza Bran-
dão  Roa,,,,.w att 81, aptela-601,t.Belveelere, CEP 30320-630; Diretores 
de Mercado: Marceloi;dritSeitia Ribeiro, brasileiro, casado, enge- 
nheiro, carteira de ' identidade 	M-305.973/SSPMG, ,CPF n° 
372.622.706-72, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua 
Barão do Triunfo n" 1.220, aprls.92, Campo Belo, CEP 04602-005; 
Márcio Magalhães Duarte,rnito, brasileiro, casado, engenheiro 
civil; CPF n° 317.596.706-00;lee-'rieira de identidade mi' M-101.282 
SSP/MG, residente ' e domiciliado' - na Alameda, da Brisa n" 330, 
Condomínio Lagoátdo Miguelád;;;Portaria Cl, Nova Lima-MG, CEP 
34000-000, maritidtai'vagos os três cargos de Diretor de Mercado. 13) 
DELIBERAÇÃO-tlitA ASSEMBLÉIA GERAL -EXTRAORDI-
NÁRIA, aprovad0Or 'unanimidade: consolidação do Estatuto Soci-
al, nos terroos quer_se seguem: “CONSOLIDAÇA0 DO ESTATU-
TO SOCIAL D'A'tI,C-ONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 
S/A.' - cAPtruttEl DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO 'DE 
DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL - Artigo r - A Construtora 
Andrade Gutierrez S/A. é unia sociedade anônima de capital fecha-
do, regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regula-
mentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2" - A'sociedade tem sede 
e foro na cidade de Belo Horizonte-MG, na Av. do Contonao n° 
8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937, podendo abrir ou -ela ,-cerrar 
filiais, escritórios, sucursais ou outras dependências em miali‘gner 
parte do território nacional e 110 exterior; mediante deliberaiílTql`da 
Diretoria. Artigo 3'- O objeto da Sociedade é a execução de'pligas e 
serviços de engenharia em todos os seus ramos e roodaliclades; a 
prestação de serviços de telece,Rivrsfitt-rrã,-/„..e,,,exploraçao de obras e 
serviços públicos modiaute .0.0111/Leedgif.-~ãO C /1 pre55,100 C1C 
serviços conexos; o exercleicae toelatiltlia,„alle,s relativas a ope- 
rações portuárias; o comércio e a indue/grázMo" 	. de máquinas, 
equipamentos e materiais para instalaçõestSeltieírlais e prediais. 
Artigo 4' - O prazo de duração da Sociedade é poetenipo indetermi-
nado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES. Artigo 5'-
,0 

 
capital social é de R$ 1.715.017-124,00  (um bilhão, setecentos 

qtrinze milhões, dezessete mil, cento e vinte e quatro reais), todo ele 
subscrito e integralmado, dividido em 1.715.017.124 (um bilhão, 
setecentos e quinze milhões, dezessete IML cento e vinte e quatro) 
ações ordinárias nominativas no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
tuna.-§1" -Cada ação ordinariamorninativadará direito a um voto nas 
deliberações sociais, podendo ser convertidas em ações preferenciais,. 
observado o disposto no 82". do-art. 15 da Lei 6.404/76. Artigo 6" - 
Se qualquer dos acionistas desejar alienar, rio todo ou em parte, as 
ações que possua/ no capital social da Companhta,.o outro acionista 
terá direito de preferência na aquisição das ações ofertadas. CAPÍ-
TULO - DA ADMINISTRAÇA0 SOCIAL: Artigo 7° - DA 
DIRETORIA - A Sociedade terá unia diretoria constituída de oito 
diretores, eleitos e destituíveis a qualquer ternpo pela assembléia de 
acionistas, cano mandato ditrêsanos, podendo ser reeleitos, denomi-
nados Diretor-Presaiente, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico e cinco 
Diretores de Mercado. § 1°  - Os diretores ficam dispensados de 
prestar caução. § 2" - A diretoria reunir-se-á sempre que convocada 
pelo Diretor - Presidente e suas deliberações serão tomadas por 
-maioria de votos. § 3'- No caso de vaga ou impedimento temporário 
de qualquer diretor, a assembléia de acionistas designara outro dire-
tor para acumular as fruições, ou mesmo terceiro, acionista ou não, 
para substituí-1o. O substituto exercera °cargo, no caso de vaga, até 
o término -do mandato do substituído, e no caso de impeuhmento 
temporária, ate que cessem os mouvos que o determinar-suo_ § 4" - 
Além dos casos de renúncia, morte ou interdição considerar-se-á 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E 'ESGOTO DE MANTENA - 
MG. ATOS DO SR. DIRETOR. PORTARIA N°  SAAE/MAN/ 
004/2007: Nomeia n Sra. Adriana de Carvalho Botelho, para o cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais,  a partir de 23/04/2007, em razão de sua 
aprovação no concurso público n° 001/2007. O candidato deverá tomar 
posse no prazo máxime de 30 (trinta) dias contados da data desta por-
taria Manteua - MG. 23 de abril de 2.007. (a) Pedro Américo Cardoso 
- Diretor do Sane 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA - 
MG. ATOS DO SR. DIRETOR. PORTARIA br 
SAAEavIAN7005/2007: Nomeia o Sr. Gesio Mario de Souza, para o 
cargo de Vigia, a partir 'de 23/04/2007, em razão de aua aprovação no 
concurso pública n° 001/2007. O candidato deverá tomar posse no pra-
zo máximo de 30 (trinta) dias contados da data desta portaria Mantena 
- MG. 23 de abril de 2.007:(a) Pedro Américo Cardoso - Diretor do 
Saae 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA - 
MG. ATOS DO SR. DIRETOR. PORTARIA N" 
SAAEMAN/006/2007: Nomeia o Sr. Júlio Cezar Mota, para o cargo 
de Ajudante, a partir de 23/04/2007, en-razão de sua aprovação 110 
concurso público n° 001/2007. O candidato deverá tornar posse no pra-
zo máximo de 30  -(trinta) dias contados da data desta portaria, Mantena 
- MG. 23 de abril de 2.007. (a) Pedro Américo Cardoso Diretor do 
Sane 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA - 
MG ATOS DO SR. DIRETOR. PORTARIA N° 
SAAFJMAN/007/2007: Nomeia 'o 'Sr. José Rocha dos Passos, para o 
cargo de Ajudante, a partir de 23/04/2007, em razão de sua aprovação 
no concurso público n° 001/2007. O candidato deverá tomar posse no 
prazo rnáxiano de 30 (trinta) dias contados da data desta portaria. Man- 
sena - MG. 23 de abril de 2.007. (a) Pedro Aráérico Cardoso - Diretor 
do Saae 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA - 
MG. ATOS DO SR. DIRETOR. PORTARIA N" 
SAAE/MAN/00872007: Nomeia o Sr. Antômo /Augusta Neves, para o 
cargo de Ajudante, a partir de 23/04/2007, em razão de sua aprovação 
no concurso público n° 001/2007: 0 candidato deverá tomar posse no 
prazo máximo de 30 (Mata) dias contados da data desta portaria Man-
tem - MG. 23 de abril de 2.007. (a) Pedro Américo Cardoso - Diretor 
doSaae 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA - 
MG. ATOS DO SR. DIRETOR. PORTARIA N° 
SAAEMAN/009/2007: Nomeia o Sr. Emane Moreira Couto para o 
cargo de Ajudante, a partir de 23/04/2007;em razão de sua aprovação 

; 
vago o cargo do diretor que, sem motiv 	dcado, a critério dos 

,sem estar devidamente licenciado, deixar de exercer 
suas funigies,por mais de trinta dias consecutivos. Artigo 8' - Os atos 
de .aliena4aou hipotecar bens imóveis, emitir /notas promissórias, 
debênture-te lercap de -cambio, contrair financiamentos e emprésti-
mos; mm, Brasil ou no exterior, ceder direitos creditórios, prestar avais 
e fianças, emitir cartas de fianças a favor de terceiros, emitir_ cartel. -
representativas de ações da .sociedade e de alienar fiduciariamente 
bens para a. garantia de empréstimos e. financiamentos ,contraídas 
pela . sociedade somente terão validade quando assinados por dois 
diretores, em conjunto, sendo um deles, obrigatoriamente, o Diretor-
Presidente ou o Diretor Financeiro, ou ainda por procurador devida-
mente habilitado. § 1- Os dentais atos que criem riu modifiquem as 
obrigações da sociedade ou dispensam ,te.r_ceiros- de obrigações para 
com ela, a movimentação de conta.~92-as, a emissão de 
olsaciza.e,..._ aceite e o endosso de cheques, ordens de pagarnr.nto e 
thrtlitt!'á.):a.arrenação de bens móveis, a formação de consórcios, a 
essmailltirde contratos para a ,execução de obras e serviços e de 
IdeliOo‘de bens moveis, e' ireveis somente terão validade quando 
a.̀.ssliliados por dois diretorek,larin conjunto, ou ainda por procurador 
devidamente habilitado.".§49,,ato de nomear e constituir procura-
dores poderá ser exerciag4rals,,,ldiretores, em conjunto, exceto 
para o exercício dos pod~figiri.„tips no capar deste artigo, cujo 
mandato devera conter,: otieWoffliziente, a assinatura do Diretor-
Presidente ou do Diretor'F'Êgiiiieutlepu ainda de procurador devida-
mente habilitada § -.4.k '17;,pro ''..°~3es;  outorgadas terão sempre os 
poderá' nelas especificados e-  sua vigência será temporária,' excetu-
ando-se as rui judicia, que poderão ser por prazo -indeterminado. 
Artigo 9* - Compete ao Diretor-yresidente dirigir as operações da 
sociedade e coordenar as atuasáe,s.'tdos demais diretores nas suas 
respectivas áreas. § - Os dirett*-assumirão seus cargos mediante 
a assinatura de [CUM de posse nnTigro de atas da diretoria. § r"- A 
diretoria poderá forniu corisóriziot,;Com uma ou mais, empresas, 
nacionais ou estranzeiras,paraaáráxámição de obras, podendo firmar 
todos os documentos neceeá'.. 	ek..,ste objetivo. CAPÍTULO IV - 
DAS'ASSEMBLÉIASGEWILS../.,4rtigo 10 - A Assembléia Geral 
reunir-se-á 1:111 sede soáill,'"dedirkiiir.  nente dentro dos 4 (quatro) 
meses seguintes ao táminh de ;riádli,rixercício social; e extraordinari-
amente sempre que for ,ciarirgi¥, resguardados os preceitos de 
direito.  nas .respcativas ,,cottvpéa-Oes',...Artigo 11 - As Assembléias 
Gerais serão convocadaeáirelitUrei-Mia e presididas por qualquer dos 
acionistas presentes, que eseltiKera dentre os demais acionistas um 
para servir de Secretário. §r ,'Sornente serão admitidos para votar 
os acionistas cujas açde..s.  estejam registradas ;  no livro da. sociedade 
até às 17h (dezesset0po1as)-:1010ito dia anterior à-primeira convo-
cação. §2° Para,roMiii/Y~,e4OT,tat; nas ,Assembléias Gerais, os 
procuradores e representintetellegWes.acionistas deverão "apresen-
tar à sociedade os docunnentoel~atórios de sua qualidade, 
observadas as condições do parattrefe",liiireribr. CAPITULON - DO 
CONSELHO FISCAL - Artigo;12,-"A'Sociedade terá UM Conselho 
Fiscal composto de, no mínimo, três membros efetivos e igual núme-
ro de suplentes, acionistas ou não, o qual funcionará em caráter não 
permanente, observando-se quanto à eleição, investidura de mandato 
c remuneração de seus membros o disposto nos artigos 149, 161 e 
162 da Lei 6.404/16, e seu funeitiMamento ira apenas atear primeira 
Assembléia Geral Ordinária quOgjtáálizar após a sua eleição. Arti-
go 13 - O ;Conselho Fiscal,.~..eud fruicionamento, terá seus 
membros 'substituídos itiel,reepoWS, t"~edituentos, faltas ou vaga 
Ws cargos con-espondenteá;/¥0ripittes,;  na ordem de suas elei-
ções_ Parágrafo rinico. A 'renannernOkdiris membros. do Conselho 
Fiscal será fixada pela Assembléia 	ire os eleger. CAPÍTULO 
VI DOJIALANÇO,K.DOS(LU, 	aiArtigo 14 - O exercido 

cada .0, qUando será' 
'epablie0à-)4 	" 	"'ar e elaboradas as demais 

dtMémapoiidse 3M seésr 

	

nesse 	

hg.:Cr~510,,,q1"3-- 

à conta do lucro./ . 
; exercício, levantado 0 balanço geral' 	prov ais , 

lucro líquido terá a seguinte destinaçãe 	.M113.03 poP;-&iito) para 
o fundo de reserva legal: b) o montantelliárie'à particiPa(lág dos 
empregados, fixado pelos -acionistas; c) 2558Wiii.ree cinco por casto) 
para atribuição -de dividendos aos acionist-ae;',e1)-lp saldo remanescente 
terá a destinação que a Assembléia Geral fixar, inclusive atribuir 
participação aos diretores e administradores, nos termos da lei. 
CAPÍTULO VII - DA.LIQUIDAÇÃO-- Artigo 16- A Sociedade 
entrara ern liquidação nos casos legais ou por determinação dos 
acionistas, competindo à Assembléia Geral estabelecer o modo de 
liquidação ,e-  eleger-o -liquidante e o Consellio Fiscal que devam 
funcionar no período. CAPÍTULO VIII -- DA EMISSÃO DE 
DEBÊNTURES e Artigo 17 - È da competência privativa da As-
sembléia Geral deliberar sobre, a emissão de debêntures." Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia da qual se lavrou 
esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. ASSINATU-
RAS: GABRIEL .DONATO DE ANDRADE. p/. ESPÓLIO DE 
ROBERTO DE ANDRADE: Sermo Lins Andrade. p/ ESPÓLIO 
DE ROBERTO GUTIERREZ: Rodrigo Weroeck 'Gutierrez. SÉR-
GIO UNS ANDRADE4MARIA_ AUXILIADORA THON1ASI 
GUTIERREZ. PEDROAURTO DA SILVA. p/ ANDRADE 
GUTkERREZ S/A: RiCáidiá, Henrique Lasca Carnpolina 'e Luiz 

A presentemta confere com a original lavrada. no 
ipririi,,trEDRO BEATO- DA SILVA -  SECRETARIO.  

ViskitÀ~do _Balbi ;Sollero - OAB/MG.30.851. Junta Co-
mercial driMidcit'»aderMinis Gerais - Certifico o registro sob o n°: 
3718292., Plít/147-03/05/20117,..: Protocolo: 071755195_ Consumara 
AndradeGiAleti/e.0,;£34.MarcosTira - Presidente. (a)-Mannely 
ds. Paula Bornfnrie-. SeCráCia 

42cm 07 656.964 - X 

no concurso 'público n" 001/2007 O candidato deverá tomar posse no 
prazo máximo' de 30 (surta) dias contados da data desta portaria Man-
teria - MG. 23 de abril de 2.007. (a) Pedro Américo Cardoso - Diretor 
do-  Suar 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA - 
MG. ATOS DO SR. DIRETOR. PORTARIA N" 
SAAE/MAN/010/2007: Nomeia o Sr. Osi as Martins de Oliveira, para o 
cargo de Ajudante, a partir de 23/04/2007, em razão de sua aprovação 
no concurso público n" 001/2007..0 candidato devera tomar posse no 
prazo-máximo de 30 (trinta) dias contados da data desta portaria. Man-
rena - MG. 23 de abril de 2.007. (a) Pedro Américo Cardoso - Diretor 
do Saae 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA - 
MG. "ATOS DO SR. DIRETOR. PORTARIA N° SAAE/MAN/ 
011(2007: Nomeia o Sr. Genecy.Barbosa, para o cargo de Ajudante, a 
partir de 23/04/2007, em razão de sua aprovação - no concurso público 
if 001/2007,0 candidato deverá tomarposse no,prazo máximo de 30 
(trinta) dias contados da dama desta portaria. Mantena - MG. 23 de abril 
de 2.1307. (a) Pedro Américo Cardoso - Diretor do Saae 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE MANTENA - 
MG. ATOS DO SR. DIRETOR. PORTARIA N° SAAE/ 
MAN/012/2007: Nomeia o Sr. Hilda Barbosa -Germano, para o cargo 
de Ajudante, a partir de 23/04/2007, em razão 'de sua aprovação no 
concurso público ri° 001/2007. O candidato deverá tomar posse no -pra-
zo máximo de 30 (trinta) dias contados da data desta portaria. Manteria 
- MG. 23 de abril de 2.007. (a) Pedro Américo Cardoso - Diretor do 
Snae 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTENA - 
MG. ATOS DO SR. DIRETOR.-  PORTARIA N" 
SAAE/MAN/013/2007: Nomeia o Sr. Alcemir Breia, para o cargo de 
Ajudante, a partir de 23/04/2007, em razãode sua aprovação no con-
curso público n° 001/2007. O candidato deverá tomar posse no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados da dam desta portaria. Mantena - 
MG. 23 de abril de 2.007. (a) Pedro Américo Cardoso - Diretor da 
Saae 

19en 07 657.128 -X 

A&C CENTRO DE CONTATOS S/A - CNN n° 02.455.233/0001-04 
Assembléia Geral 'Ordinária -- Convocação. São 'convocados á:mini:uh: 
res acionistas a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que,seitreali-
zará no dia 09 de Maio de 2007, 'às 14 horas, na sede social, nri'Meni-
da Afonso Pena n° 550, nesta Capital, a fino de deliberar sobre:a:se-
guinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradoreá, exa-
me, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encenado em 31 de dezembro de 2006; b) destmação 

ar 
tu 

rei 
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eti-
'vir 
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la-conti-
valores 

a caso a 
astrações 
parecer, 

horizonte, 
tENTE -E 
tO. Mauro 
Sócio res-
t, 54.819 - 

/56.988 - X 
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CONTRATO DE CONSTITUICIO DA SOCIEDADE POR COTAS DE RESPON- 
SABILIDADE LIMITADA DENOMINADA "VIA-ENGENHARIA E COMÉRCIO  
ITDA" 

• 

2 O 

• 

FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ, brasileiro, casa-
do, engenheiro, natural de Juiz de Fora, Estado de Minas - 
Gerais, nascido aos 06.11.1941, filho de Altino Manoel Go 
mes Queiroz e Diva Gerhein Queiroz, portador da Cédula de 
Identidade RG.n2 382.893, expedida pela Secretaria de Sega , 
rança Pública do Distrito Federal, aos 10.12.1974, e da -/ 
Carteira do CREA 52 Região n2 12.736-D, expedida em 13.05. 
1975, e inscrito no CPP.sob o n2 003.811.526-34, residente 
e domiciliado em Brasilia, Distrito Federal, a SEI/Sul, QI. 
9, conjunto 5, casa 13; 	- 

JOSÈ CELSO VAIADARES GONTIJO, braaileiro,- 
- 

casado, engenheiro, natural de Bom Despacho, Etiado Mi- 
nas Gerais, nascido,aou 30.05.19440 filh 
Gontijo e Maura 'Paladares Gontijb, porta 
dentidade RG.n2  169.847, expedida pela S 
rança Pública ao Distrito Federai, em 19 
beira do CREA- 122 Região, n2 	expe 
e inscrito no CPF. sob o n2 001.997.021-87 
mibilladO em Brasilia, DP, a SHI/Sul, 
ea 6; e 

_ 
de Pe avaras, 

a.de,Y1t1.;-.  • 

••• 

RAUL AUGUSTO MARTINS, 
Bacharel em Direito, natural de Pedro 
Miúaa:Gerais, nascido aóa 13011.1942, 
tina e Alaide Viana Martins, portador  

asa 
-~ 

Ieopoldo¡tRater - 
C'-:: filho de Âugusto 

da Carteira 
tidade RG.n2 216.153/  _expedida pelo Departamento 
Segurança Pública en"Brasilia, DF, em 22.01 1970 er,itáiti.  
to no 0F7; sob o n2 003.915.491-20, residente - e domioilia- 
do em Brasilia, Diatrito Federal, a 5111/Sul, 
to 6, casa 5, RESOLVEM constituir uMaÁociedecde 

/' por Cotas de Responsabilidade Limitada, a i¡uâ1 eger ' 
pelas seguintes cláuoulas: 	s, 

CLÁUSULA PRIMEIRA 



si 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇXO -VIA -ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-f1.2 

DA DENOMINAÇXO, SEDE E PORO: 

A Sociedade girará sob a denominação social 
de "VIA - ENGENHARIA E COMÉRCIO LUA", com sede e foro em 
Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Indústria e Abaste 
cimento Sul, Quadra 2, ng 1.580, sala 1, podendo criarrins 
talar e encerrar filiaie em qualquer ponto do territ6r1e 
nacional, mediante alteração contratuale  

CIJUSULA SEGUNDA 

DO OBJETO SOCIAL:  

O objeto social é a construção civil e - 
quaisquer serviços de engenharia civil, como projetos e or 
çamentos, cálculos, terraplanagem, urbanização, saneamento 
básico, rodoviários e pavimentação; a compra e venda, in-
corporação e administração de imóveis; promoção e ex6cução': 
de loteamentos de terrenos urbanos e rurais e a artieipa-; 
çâo em empreendimentos imobiliários; e comprL7 enda de; 

• materiais de construção.  
Ay ,g 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

DO CAPITAL SOCIAL: 	 P ,  

O capital social 4 de 044 000,~ Inètró, 
centos e cinquenta mil cruzeiros), dividido em"40. 00(qua' 
trocentaa e cinquenta mil) cotas, no valor • trio de Cr$ 

s..  

1,00 (hum cruzeiro) cada uma, o qual é totalmen 	ubscri 
to e integralmente realizado, pelos sócios, nas seguintes - 
propor05ea: 

.,-
" 

e- 
a) FERNANDO MÁRCIO QUEIROZijsubscreves re 

alisa neste ato, em moeda corrente no pais, 150.000 (eento' 
e cinquenta mil) cotas, no valor total de 0:4150.000,00(cen 
to e ciquenta mil cruzeiro6); ' 

b), JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO, subscreve 
e realiza neste ato, em moeda corrente nO pais, 150.000 
(cento e cinquenta mil) cotas, no valor total d - Cr$150.000,00 
(Cento e cinquenta mil cruzeiros); e 

c) RAUL JGUSTO MARTINS, subscreve e re 
za neste ato, em moeda corrente no pais, 150.000 
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CONTRATO DE CONSTITuICÃO -VIA -ENGENHARIA E com2RCIO ITDA-f)  

cinquenta mil cruzeiros), 

Parágrafo Primeiro - Fica portanto totalmen 
te subscrito e integralmente realizado o capital social de 
Q4 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros). 

Parágrafo Segundo - A respongabilidade doe 
a6cios é, na forma da Lei, limitada a importância total do 
Capital Social. 

CLÁUSULA QUARTA 

DA ADmINISTRACÃO DA SOCIEDADE: 

A Sociedade será administrada pelos siScios 
FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ, JOU CELSO VALADARES GONTIJO,  e 
RAUL AUGUSTO MARTINS, os quais ISOLADAMENTE usarão a deno-
minação social, sob a designação de DIRETOR. Compete aos - 
Diretores na forma acima indicada, representar a sociedade 
ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhes'it 
o uso de todos os poderes neceesários à consecuT 
ta do objeto social aao normal funcionamento 
entre outros: a) abrir, movimentar e encerar 6'61 

4it 
rias, emitindo Cheques e ordens de pagame to e roW 
b) admitir, remunerar e dispensar pessoal; c) r 
a sociedade junto a drgãos públicoe federai eut.'du4 
municipais, aútarquiaa, empresas públicas, e ciedadei _ 
conomia mista, fundaçSes, bancos públicos e pr vados in- 
clusive Banco do Brasil sal  e Caixa Ecenômica Fe 	1, e 
pessoas físicas e jurídicas em geral; d) emitir, endossar-
a descontar títulos de erédito; e) firmar contratosde / 
obras, serviços e fornecimentos; f) firmar contratog, acei-
tando condiçSes de empréstimos e financiamentos de qual-/-
quer natureza, em proveito da sociedade; g) nomear dirigen 
tes contratados para os diverges departamentós da socieda 
de; h) nomear procurador com os poderes das cláusula° "ad-
negotia" e "ad judicia", para realização de ne ciciou oU a-
çUes de interesse da sóciedade e em seu provait fixando--
-lhe os poderes e remuneração. 

Parágrafo Primeiro - Nas transaçoe 

erfei' 
adad 

cá'd, 
1,511. 
çt,J, 

e2- 0- 
de EI!!° 
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CONTRATO DE CONSTITUIQX0 -VIA -ENGENHARIA E COMÉRCIO ITDA-f1.4 

envolvam a alienação de bens im6veis, ou em atos que os gla 
vam com cláusulas de garantias reais, os Diretores assina-
rão em conjunto de dois. 

Parágrafo Segundo - A responsabilidade to 
nica das atividades de engenharia, caberá a engenheiro ci-
vil, habilitado, especialmente contratado para tal fim, ao 
qual competirá firmar isoladamente toda a documentação téo 
nica, observadas as normas da legislação pertinente e as - 

, disposiçSes do CREA. 

Parágrafo Terceiro - A responsabilidade 
técnica das atividades imobiliárias, Será exercida por pro 
fissional habilitado, nomeado especialmente para tal fim, 
observadas az normas da legislação pertinente. 

Parágrafo Quarto - Em qualquer ato ou fato 
pertinente à sociedade oa DIRETORES poderão fazer-se repre 
sentar por procurador, designado por instrumento público 
ou particular. 

res a terceiros, em nome da sociedade, em 
nhos ao objeto social. A sociedade fica de 
so de infração ao disposto neste parágrafo 

CLAUSULA QUINTA 

DA REMUNERAÇXO DA ADMINISTRAÇXO: 

Os'DIRETORES poderão efetuar, uma retirada- d% 
mensal, a titulo de "pro-laboro", fixados entre aí ,de 00-,/ 
rum acordo, e aempre - observadas- oa limites estabelecidos-. 
pela legislação do imposto sobre rendas. 

CLÁUSULA SEXTA  

DO BALANQO GERAL E EXERCICIO SOCIAL: 

O exercicio social encerra-se a 31 de de-,/ 
zembro de cada ano. Nesta data será levantado o Balanço Ge 
ral e seus anexos, e os resultados obtidos terão o descr 
que for deliberado pelos 136cioa. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DO INICIO DAS ATIVIDADES E DURAÇXO. 

Paragrafo Quinto - 2 ver o aoé2.  
conceder aval, fiança, endossos, ou quais uer 

negk 
obra  
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A Sociedade durará por tempo indeterminado, 
. e o início das atividades será a 12  de abril de 1980. 

CLÁUSULA OITAVA 

DA CESSÃO DE COTAS: 

As cotas do capital social não poderão ser 
cedidas a terceiros, sob qualquer forma, sem o prévio e ex 
presso consentimento dos demais sócios, sendo ineficaz, emr 
relação à sociedade, qualquer infração a esta cláusula, as¡:  
sumindo o infrator, pessoalmente, a responsabilidade decor' 
rente. Os sócios tgm, em igualdade de condições preferencia 
para a aquisição das cotas de qualquer sócio, ma proporção:  
de sua participação no capital social. Procederá as comuna 
seções de oferta e aceitação por escrito, dentro do prazo.:. 
máximo de 30 (trinta) dias. Não concretizada a aquisição - 
pelos sócios remanescentes as cotas eatarão liberadas para 

- 
a cessão a terceiros:, pelo sócio retirante, não podendo oeW 

POHC preços e condições'tínimos, serem infe ores ao UÁforam 

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:  

ofertados aos sócios remanescentes. 

CLÁUSULA NONA 

O falecimento, retirada, inteediça 
bilitação de qualquer sócio não dissolve socieda t. as 

n haveres do sócio falecido, retirante ou int diio erão pez 
gos ao próprio ou aos seus herdeiros ou sucess 	em 20' 
(vinte) prestaçõeê mensais, iguais e sucessivas, vencendo-
-se a primeira 30 (trinta) dias após o levantamento:do Ba 
lanço Especial que será realizado por ocasião do evento. - 
Neste Balanço serão considerados os valores da contabilida 
de, não se procedendo qualquer tipo de reavaliação sobre o 
patrimônio inventariado. Por deliberação dos sócios rema-/ 
nescentes, e se houver interesse dos herdeiros ou sucesso-
res do sócio falecido, os- mesmos poderão ingressar na saci 
edade, com os mesmos direitos e obrigações a que pos uia o 
seu antecessor. 
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VIA 

OMINAÇXO SOCIAL POR Qi DE DIREITO 

E COMÉRCIO LTDA 

Fernando Márcio Queiroz  
Diretor 
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CLÁUSULA DÉCIMA 

DA PARTICIPAÇXO EM OUTRAS SOCIEDADES 

Por deliberação dos sócioa, poderá a socie 
dade participar de outras, como acionista ou cotistalftzer 
cisão, incorporação ou fusão com outras sociedades, ou ain 
da se transformar em outro tipo societário. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS DISPOSIÇÕES SOCIAIS: 

A Sociedade não tem Assembleia Geral e nem 
Conselho Fiscal,e os Diretores não estão sujeitos a caução. 
Toda e qualquer deliberação sociallinclusive as alteraç5es 
contratuais, serão decididas por sócios que representem a 
maioria do capital social, ou seja, mais de 50%(cinquenta-
por cento), cabendo-lhes firmar, independentemente dos de 
mais, a documentação pertinente, notadamente os instrumen* 
tos necessários a registro e arquivamento na Junta'Oomer-i' 
ciai, para o que ficam desde já, investidde Sop 

L,J cessários, por expressa e irrevogável aatorg „ 	rod:, 
sócios.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: ) à-, 

A Sociedade se regerá por estSuS"Ont o4g, 
lo Decreto n2 3.708 de 10,01,1919, e no que tcaer ela- 
Lei n2  6,404 de 15.12.1976. Fica eleito o foro de asilie, 
Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou ques 
taes oriundas deste contrato, com a desistencia de outró 
foro qualquer, por parte dos sócios, por mais privilegiado 
que seja e independentemente do domicilio doe sóciós. 

E por estarem justos e contratados, firmam 
o presente em 5 (cinco) vias 'de igual teor e valor, na pre 
sença de duas testemunhas abaixo nomeadas. 
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Diretor 
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titiaciao .  do • Poder ' Publico ou:. Cntidades,! pri.iaden' em eerer:NAmÉn..4,  M...eue./... ,Odz s.if,04b ;000 ;60 ,°e:Dái!3:_mi'ahõti,'el...iiiiiii.eiit,u iail",neradoe;!•rievos .I:n:rei:4;:,,,;:,,, 
(for , sol lei tedo '," Social-Atuar em celemide.leirapónlisee-,,,eeae;:órgeo. ,iE.,,de •Z,..'" ,.pieiserietdOe.".:pei-', beir. 000,1 asièCehtoir.e , oitenta asill,,Acõese,Ordineriaa.,',,,,,...a 

4apeifo,': peetaçãO: de serviço :'a ;.nível • de 'salde 14.1bIlc..)":"44neeteÇa0 ge":03,e,:,-.-',,,  Nomliiiitivàá':e„1-i360.:0001,:HUM MilhU;:?rrezentoe,S. Sessenta criar (Ações''  
"'• 'i'alstennaa 'soder::: Educativos 'cUltUral:•nx)e.U•se.4 ,?. ,,41e4.ansobramentS,P';:,PrO,,,-..r,  péfeiéfièãi.,:ao • portador, ,.•,todas -no ;sarar ,aOmieer,".ais."•aez$,,I;04,1' .1:. Hum I: ,•,A:.„  

..••f issioneI • e :a:ale:Japão'. cultUrai,''atrave•aldete.eiestras4,•¡:reuniões,.c.infes;',....•e*nEano,:houek;,..a.,,,,n,......•.W.. ,,.....S.„..S.,. ,w2,.,•;',.,.!:•,.,,.. ,.,.,,.4.,...,i,...,0e. ,„. 
• ónelea',,,iíruppeloe, Apoiar' as 1...tad tuieSes que- tem cel.., enjetivo.....,, nn.U•,',,,,• ••••,i.,,i.i•,,..",•',, ,i,à:•,•.,;iàf.,,iiêá.àá,..6.•,;¡.&u•di.,à.,,J••.,mri'e..2hiWi,à.,,,•ii.i5,••Wxí,,,iii-à..t...-,•,,, 
grendecíménto' da Nação :e ',..4 ,:práticas . democraticeá .SA estruturaorgenizak.:.:: -.• 

...lona]: será composta de trás conselhos:  ..Coppnlho,Dellberatisor.,..Eascati 	,..,rei...ner.s":e/ou , oredItos,,,-fer -se-A ," per..delaberaceo da. AssembIóia... GeraIt.: 
. 	'neireande-se • ,,k4tiendo ,icenber ,O .Arspoito",rionert.E.:Se,de..ted. A.,.404/160.':••  : :evo': Atie: subscreveró , 6.4..contratos;',,,conveniolf. dociiment6e,  de interesse' 	:,;- P,,:, ,,,,,, ,,,,,..,:,,,,,,..,..2.0.,:,:j.tjV.9„~,M 

do Instituto, •. e •FilácelI-4A,-,eleieãu.,Ahh.:Ào.a;E'kh,i,dàs .0fisel'hcià,ç',-.::.Enise-t,'.:ig .'i...:A 'sens"c'rldíe: e;..':4,nte4E4iiIiiie,áti'O•bácieddiãó,,i'áè'to'gii'f.i.¡tetr,.d.ilker'ilifit 'per,;maiorie 'abácilute;.,A;reatilementeCO:ideó eleições  denstinurk.",citpItul' .,. ,,,,, 
do.'regimento•„"ífiterao .: •:,•'e.,..'Y'.:, •'". '4 ',',',..: ''' ''...M.:'...,',.."4.Y'' 	'' '•' 	' .' . 	

, 	áio.á'fitc7.-1.¡-;,À0áódiár4i..„:tidmi'.á.“..v.é ...iá6,Âiár;à.to,áá,,'&.,4i.ir,4.,.,,, 
'•:-...,:',,, ,.. ,,.1.0.1,,,..j...,,,,J,...-i,y;,:,:,,.5.1.,f.n.;',u'',::,::.., 
Eó:(3E70I.2ó/d6/094.,::ifitz$,'.,,..5.4',1"90)--,. 	
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, 	.4g30,e'...tis,4ü:',r;..ente., todas indivisíveis eerante a, 
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	 hácu,,Lc9!b;.m7,,.entgitpar4:aiiiii. 
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itOnt.,'0.° '""a'sedá:da  eociOad"'d,,,s0,,,,410,,  limitada 	60 
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r.s,,44.,,Qi..:"3.40.,401,0,5„, 
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„,, ,,, 9.,  ., 1,,,,, 	e  ,,,,,, 	, 	, 	:. . ., 	.,.„ „„,,,4„.  ,.,,..1.09„4,..,..,,o,...,,,00•11,, :44,ü14 ,:g•I'..4,4NLe""•LIA440XITA4•.9'9.'",t,''9.2•W"'4-4rE proposta

4'7::::::::::

ser 

 4:4).t'a°1°46:'.4°S'i"'if"rláe°' 

?,'tN"012í'ããíknOt4á'.:Z*WQZ,.:6,5t•iW.. 	"wjW12inCL71'd' io ,,........„„ 

	

	„..,,,... „;,,ok.,;,.:.0,
de $mranto do 

: 	, 	i  1 iSiu 1  3;  ..,..di, co i j.  

dis-
:•,1,,,, 

 ,.. Assembléia

di, ,, e '' E â E.,:  U e'. T.' :e.‘ :,á8 r::::i cã'  ';, ,ül: ::;;;a Sumidos  em4dá! '23.i.2.:!!!:::' . , 0:1.,i0: :!.. ,, ;,;¡._!,d éc:.: ,: r.  ::, , i  taji. a51:6: t,,,ir:9e todos:i''''..'\,,',áná-‘,;Péid1"1: !iálit
:":',12â ; 	

„ 	, 	, 
po

stço 

,i ,,,(èUdá, . por' Unto' k.zeuiçonet tul'e.o,4e, reserva'• legal,até‘, 	,c1.8  .• 	a, - 

es 

 3.38,2!»23,(JAPintet:Perpento,,,Lvdo.7cep 	• • c a , 	, . „, „. 

, •

1991,-.9-,",- Xit°99 . • ',-.AÉO.9.9..99 • •:9•eeda. :  

é..i.07r.,••,..;..7• g.,,te.U.,A.:,::::,W.:.íáii,.. 	

'exercício

,1,..„.......,,.t...04.,,,,., ,  

'valores
da  

 
,„,,,,,,rern,,as-

;.~,?•-
,40,,,1,.....tas,  ., 	-- 	

. . . 	. 	. 	 ' 

res.,'P,...'",,,tOOA.O. r...s.r., de!,, pa4p7,7. •  
proporcionalmente quantidade7 	 ,,, 7 

devidositAlere. de  ' 	•"t'...• 655X•Plep.8A.::::..':„;:at.
..°.°,...,.'..dos  ;,;, 

.5°,:,,,,.,.,"-.Óe„.,91;.... dividendos 	
,úii"0,,ijili;;,dàúii4,;?rrãé;J,1,1,,êf,7,,°-,,,,

do 
exerc 

 

âitN,. „É;ü0%4'é'ioi.-6èiitte',,g  
e?1,,..

.ti,;:i,c-,:JRY£.1.;:,•ém!.,0e.,',:,,.• ,-•,,íitie,....de'dii-e1,- 
período.

:,,,...-;,., 
.,•1,P.-. -.Ció,;..°9 •I•-•:•'• "Cer4P9e,"•i,tered99,, .••• ••.•:,,:••••,,,9,gí::::!-Q,-, 

	
•  •:'''17.0i8j"e.. 

e)InteRr8.:•,"'.i.•,:';'7;,.... 	
_.'51;;M,ADMINISTRAÇÃO . 	' 	• ', igète ...-.7,  ' •um"m'a8- 

qu4P'

i•krtor''11':":., 
-,,•'.,.,Âr.., D-deái.

,»,u ..,:P-' 
ara 

 

.,~,..n:CA.:P. 

 ,d,áÀintr8_,..pesemblêit,,72:hP. 

',%14,...
.leá4e2r...iléipdià.6

4:46
t184"'í'''' '  

W'4'&,•'''',t:De',818.''s",etI.Ma•:e',.,..:••••••'•;`.•9;•pl•Z‘ada,",

d,s. ,AXX :154 
,t'•deiR-..8.‘8"7",;enes',I18,E""'",,,;•••,•e,:,•••:•‘eeeirl'99,92,,reiter•9??,:;,,,.,99":', 

'. 

•,.,•,,,át,5,:t.,j9,,..,97„,,:,.::::,. eir.,:,9,9t  • .9,eenCr-
,,,,,•,...,,,,,,,,•,.,ik••,,,•: r, 1*'410''''. C's'i:T;;; '.:'cioni404,7;,••'•'''''''•`•-,••• Y9,•, ••• S!',1b44C:frtif.:pii.:'e: iaX';,?, '1...i.,idi'l.,:,;..Comli 

. mente 
 A  	5 '..- , 0 s , Diretores  '

cumprimento 
     i  
cruzados

: dc receai-eleito;' 
s: e: çi. L'o e"  j ,', ':•lem:i e:  d:  i ;'' .h.;:ea'  '": qu::::: sendo3 a'' t':;94'.  T. ,' P  dr  o°  : '•(''.. , \N 

?-,i!9',.en" r''-'• 9,  ""'' ' '''''• ' Oradoe'deCIATAO;'CiP.9999", • 
• ,ceseadOs,nem foram. HefinitiyaMente ....j. 

me  ..i. pena vede, ~de •,',,me  ‘ dteer;mroidtoórle.'"m.  PnaGnron,- "';'  apecelsasopraatae:8°a" eu'  , , • 	, - ; ;,77 r,'• ^ 7,•• ; . -• 	.• ' --- -^" 	' 
Sais . •;• ', 	. • ' o` ,. 4 , - • •;•;-,"; -; ,,74,,,,.... 	 ,:•,,,,,,',77A '."-a; ;.•., ••• .'1" ,,,,,,,, , -,..,,,,' , 	,, 	,, 

, t"ftanl'irade'"dAtoeceas isocte,„dacd er,anim'1romsiindo' a sua vontade de, • trandfor, ,:'.• 

Art., TA - Cumpridas todas 	' responsabilidade Limitada VIA ENGENHAR". E  "--' ," ', -•,. ,. 
da sociedade por 

guotas-de,resPORs8 contratantes representando  
• 

 C-.1.,r,E%:: eá-  v. 
ENGENHARIA ."“ è* d±''d°,-,`".,.?7,.,:r4.,,,,,w;,:.1.,,,,.;.4,'f-- ' 

instrumento-nraerna:lhor forma de, dix'eitodet:7,::r.em.ingrio.1,,,,,,,,  
elaborados e aceito por .7todo4. ',.,,,. , 	 ', 	 ';!:, ,,,,,,ov 	, ,,,-  '".,:. z,1,'0W.,54' ,''''' 

, • 	.„.„   , 	
.• :.,44* ,,,,.. 	. ; ....  

'f:+7; 	''' 	15'  '- 7-7., , 
"""C;"):1e. • 

4N-1  '"hr"" eP:;::nente0+rt22.N:Ritr;;Ri:12:g 
	, 

'''"`""'''' ti-v2.' 1-99 'rnediantã  "" Eci,fiduciáz,„4, ?..pu!, . 7  .. J: e,,... poderes PE 

4, 	 ,„ i, ,,i--A........., 
'3' Geral•V• 'na'''. ~Jante, plien”

,-'á 4' 	 is`,158í8,5. foro  . finr  a oc an,• ::'tr."'lf,' -'dO'reeetà'4,6d"?de?erminans.:. "tner.,,-.-'',.:' )',"oomear i'r°,"ft Caào'coo'pr°.°:. 	,,,e'peeeras,pro   
g , .... - 1o. H88— 	. ou Operaaaes - 

	por co! 

'...-''' 	yl. do. ot°-.- ' 	
,,,,,,,,,ã,d,-..",.: ' .......1. menos,,p0 	r 'esPecific" '''''Aç''''''''''"ma'.'"''P'rà.::.•=ão"tomadae _ .. •'.!':2itrirs'r

e'2'::2;;;:!asid:r1Crlia.bM2A 	
O°°,? '7,7,',.°!;7?..., 

recensão ,1~.;,-Otoe cabendo,8°' 	
,,,,,,,„:7,-'1,5, •,:, eái40-,,,,,a7,.?„ 

do' voto, pessoal  - 	••• , • , -Nr. b.r., ar  eaq  .. olhe  e eeeeegao 

;maioria 
"e '.6'd& qual dada 

PI',  '-";,ár' .., fÁ.,,,  .09.•°' 	ee, exerci-, 
1:•..a cie' Dire99..r9P, . .. de  -outro  ',veto  hido Pela escolha ,5:go,serii preenc 

C 1 	. Valadares Gontijc";'que' convideiv, e. 	',Fernando, MErcio ,g, ,,,,,,,,•:-,,,,;,... ,,,,, ,,..;:,., ,,, ., 	. 	,. pie:.. , 1,,,,,,,,,..,,-,,,,,,,,-;?.„:-„,,..„,,,,';',. ..,,,, ;••„,,,,,,,,,-79,,,,•::V.,-;•",,,,,,i,;;.•'7.,"•,,:...",-;;,,,,.7.,- k',.";',".Queiróz,r. para. secret5rió.,.."ceMpondo-se7assirs.„,a ..mesa : dirigente.' ,Com,;',;', a...-• ..«..,..:,,,,:-.,....; :', 	 ''''''' '.CAPITUL ''  - 	 ''' EIA GERAL'',,,,,•'..,- ,% ,,, 2 ,,,,  ' ,?-' lavra ';x7 ' Sr ,  Pres idente.:eclaron ' inetalada•:.,e• Assembleia ,„ convocada E1,;•,;••••;,7. •".."...... • •;' 
- 	 pela Diretoria, dispmnsando'a'publicação de.editais ria conformidade' ;'''.- :.•. 

-Se-Gerar 'com :Aa 9funcoes -e • atribuigoee••previstas,,•ht - ,.. bom • O.  disposto oa..portaria.. . , ,:. • .„ 
.,' em,  bei.,:.',geuziiise,E..... ordinariamente,, dentro' ,:doe :quatro, primeiros meses 	:, ,,•';ra,' deliberar„ sobre,  a seguinte '', ordem

:  
, do . diat,L,,-..a,7„;,,7, ,,;.';1..:.,,,...,;:',,,a..":7",,; :!.,,:,;:,..7.;, -",.;;• ...-.'", subsequentes, ao .terzhing. do -exercício social e, . 
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,,,•"..dentre ,',tiál'ecionistas,presenteer..'•,4"f•..".71.7:,::7,:;".7,,,,,,f,,,,,,,,7)akt.7,::,,,,,,,a.",:1.-";-"' 	,: e cinco .• cruzados . novos e7 oitenta, e ; dois centavos) correspondente'., ;.a: 
.g'Arta,".17..-'17,.eCionistas ;poderei.  ser;:representkde • ha .AsiiemblEIS .&erai.,por 	̀gparte...do'Saldo,e"disposipão• da' Assembléia Geral árdinh'ria )•, c).,4,),Hi`C,R.8,-',;;;;; 
rprocurador,cons.tituido ha unenge•dev3uX,ano,-,,,que,eja;ecionista,,,edminis 	tg,32.0436, (trintae,. dois... mil quarent4,eltre'e. cruzados noVgni,..p; Pi8e8pa',-t;-7•.. 

tredor,•;•Ma ., compenhie .,' ¡agyegadd,-..panstitUinão,.financeira..,',,,,..,/ ,'" 	` 	te'e: seis centaVos)"„da:reserva.gle 4g  
7.2",' - E7n,coneegueficia:;•,..fOl"nProvád4;,,e,,a1,teração ,n47 -"argige...55.-'de7pist .  
50 social, que,"passa''-a :ter, e; SegUinte"redagão,,,'"art I., , 5973 cinitais":"So .. 
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••!.; de da., empresa -atA,•41 ,vesPera.7:d8";die,deaRseeMbleiein' 	dai, totalmente ' subisicrito'e"-integraltrado,"-A•"de.:neiVIA:4b0,0w:, 0-:f 
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f , 	 n:: ""',4•;•; 

. ;(doze' mi lhaes"- quatroeentos". Mil -cruzados ',noveS)'/..repreáentados;a:PPr 

	

'Ar 	 , : 132 ..920, (quatro'.milhões: mente e 'trintive dois m1.1.,7novecente e vin;'''. ';‘,•".. 
"CAPITULO ",'EáNSEAHCCELACAD.  .,, te).''ágiies,ordinárles.,nominatives., e;'8.267-080':(oito •milhOes ; duzentbs,•e: •9•99 

, 	l'ehedP. tegii",bM7.0.OWse-liiP:"Eieeálcomposto.,dei 03 membros 	 'J...,eáigsenta'..• sete : Mil ..'e,••• oitenta) ....itgaeX. preferenciais ao. portader,,„todas- 
; 	 ; 19•00 9. ,ç' hum,nruSed4r,novo)""a',‘",,,...'""';',,'..., " .7••;••-•:". '...:• . .• efetiVOU;e,̀.i.gua,l'Múniero'de,'SUPlentes,''',P731:1,es átribuieõeig;prgUitetae-•;,,UM 	lho valor nominal  

';;;"•:Let;Á•:qUieera •ieetalado',,,Puendo,,sOiicrtedd.;Peloe7attenietidEada';uM.,thi,,,' 	-9•3 •- • Encerramento i'a11:;AssernblAia: fo1;:;Sneerreda.:, às ;:12400 •,:'(doze)",.".hora ;.:"..:••:•• 
. ".. 	 6e,C,a, levratura•da'presente 'Atei: assinadas . Por ,tOdos .08 acionixt 9••fé-• .eus' membros ;perceberá honorários correspondentes 21.7ixrdeeirixo (1./101d 

teiminereeão.:: f ixe ••• que ;" em:. média,'for Átr.ibuida",waPáda,.Direter ',..';'--,'77.:•,"' ' • 	-:::;:aerid-o:•.-cOplev;fiei-...da9:4w-  foi '3.avreda2no.'- livro;próprio'7,`do,•.que„. 	ináns,' - 
9:fé'j.,,BraelliArDP,..07:;de."jUnho.• de •• 1989.  - ',...3osé, -, celtOyaledaree...Goxiti'j -Pie 

sidente da anesa,,,Fernand.márcip •QUeirOz-secretarici•CARTIDE947 Cer , 
:.;•,:co''.que",por,:deeriache...do •senhor -.Presidente de•JONT2v, COMERCIAL 'pôr DISTRI. 

	

b1, _ 	aM. 

	

87, 2M X 	4.4 
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CAPITULO MI 	-LIOurtiA 

8,418', '42,E''.,E1W0.5b4a1i'1UOS;•10ithõe';00,1,,,t 	),,e1, 
a liquidaçao se processaá de acordo voa o estabelecido nos termos' 

•” 

áAEEECLO',171iiiiiSPDEIEEED";OCRAIM'â':,ERAMWE/ERIAS 

90••::TAiigiánL:99desneeisuisiXiO . depósito de iPiel:qxiOk9.:pereOeidee;'•de•..»OepiZ9,•.: iii:XOCial•;,'• já 	 . étédii4goti,8;;IÁ..-..sur exclusivamente "os.' Mesmes, quOtistax, der".miessie-3goc- ,• • 
Dede';.Oilem,:•indePendPi.déL,dienolueão.:.eu:3.1quidePiim,PdXa7:mudar •gle' nitri '5Or.•1.•:,  

AXA'ATAçriXielrAfjiieL'oiLik:fiCaXi,5ieelmitieltitiiidAOCRUAÚUOU„P 
CIO QUEIROZ, brasileiro,  
382:8927•SSR/DE:',P=rdo C1•27;740..- 002,811•:.p2634: iesidentea,e domiciliado no 
SHIS, Cr: 05", Chácara 69, 	 BrasiiiPDP.;:g e,' 'JOSE :GELSO,VALADAMEE"'"' 
000TIJO. brasileiro, Peánde',':engenheiro,.ciViD;s:PPrtador;'dw•dt:•itio 169. 

001•'997 021-87 •• residente e domiciliado ',•;•no" • ..".••• 	:•• Regimentotinterat'41:•;d1' 	',"8868.8•8,-988E.• ;• C?:?;ie'r-!••:.'9.9•;,9?: 	 , 	 " 
:a),:•elaborax „g; .•
,b) aprovar programas'deIn''eeti"‘ent6er.' e) distribuir e aplicar o lucro apurado, na forma deste Estatuto e dás 	Alt. 24 - A primeira Diretoria fica emjiossada nesta 'data, tixndo-si 
í"deliberagões:,Da,Assembleie,„ 	 ; seus honorários •,eient;eii -era" NCi$ "12 ;456-, 	.1 • Doze mil, quatrocentos', 
d1, pgesengerik,AsseMbleia•Gerai•0 relatório. „ 

5  prestando conta anual, ,de sua gestão, - 

.i7e0inmãeler'etieUPriMir,.filiaiii,2'eágiftEiioskeprePenbiLOBee:;eagna 
l',,estabelecimentos. ; beir•OOOoConexiteir,AeUeLdi"XXiaa;:SCI1gedea9e,cciOírci 

- 
TyIdesignar,•prOCUredoréCn

Ar.. 12 Compete a qualquer doo DtastOles, :indistimentm: 

N9.,.•.: " 

'f r 	'frePresenterje"cer 

•:en''"8.dc"!,•9;'' vepesgás de,Mg..."4.,¡";'7. • 

•!•;• ,,,9pe  rente ,q1,10-8E'nr.' pessoas, • • -• b) gerir a;sociedade 
 

seus  
çôes, podendo para tal, assinar  ,  

"c),..cobrar,todon e-  quaisquer -creditos"gle,Seeiedade,,,"receber';4'passar ,rie,  ,•:, „„ . 
der...qUitação ;•• transigir. conceder,-abatimentos M7tleecOntois¡,,,,,,  

g 	 MpOneyender,.'neaisqUerbens",ebjete,'de"ebniercieliteg 
-9  99 1  • P9r 	•. • 	 •••9:g•9~ 

e."44:éüá, 	 - . 	, 
6ade',..para';nel,fies;;;Pegnseartos.);Arasiiiq-Hir:,,,,,15:-,dp ;',3eneire;'".dP,,7,19891: 
'áiITIDA6M.jCettineo;:que•;'PoragieepachéL'do:Seeher,preeiciento,,o,  Jenieéo,, 
hnercial. de• Distrito "Federal 1, fica :.:ar,guivedo"e ;registrado 'UéstaHOUnti ' 
?,soly p;nUmero"..NIRC•3330000405E'em 092de MárPP ;de 1989, ,la..a).;Pikulo 

(9PP 82816';•;.: 207.06/89 	NC.$". 898;8d),  7. 	" 	 ' 

PRIMEIRA 	'ASSEMBLEIA GERAL" E7dRAPRD NARIA:?EM 07' DE ;DENED; DE ;1989,  
'.•7;;1;'", Aos sete, dias' do ',mês de;, junlio:;4',U1.1;'nbreeentos p-.PiteU'tir.51"f[9 

evelOVe ari ;99,(nove),,horas,' nas Pede.:social ;no •sia/sur, quedre'03 , 116me•• 	\ 
,•rje:•.1.715;' nesta capital). reuniram-se em Assembléia Geral ExtreoráiniP,'';  
;:ria's os acionistas da : V/A ENGENHARIA' S/A; 'representando' e,totalidade 	';,• 	. 

••• cio, ...ate a.!pr.l.me4r4A.Assemble 	, qual.  cabere ;ratifiCar: o 	 o • , 	, •,••d CanitaL.Social, corodireito. a veto,: conforme x verifica pelo 
: 	• , 	,,1; 	 . ; do,  ou eleger ,Outro;',.,até 'gue cemplete"-Agestihp:fia 	8•88.erci: 	.."'"•-'e presença Na forma dos estatutos assumiu presidëncia o ar 

EarEng;Eci'dniféo ;.7.',A,PrOve"de r4PrbeentegEd''áéverá "dei ""ãe'Peefft'ade 

g:',g,:,,j-i,-Y,,:',',.•1,-,4-j.,.¡--wia',,,,;::, :',,,•:,.,iá,,,,-.9.:5.,a,,A, 	 ,,, \',.,,p ,,,,,i-..-: J. :'.),N'cii,iut0-vt,':,-. -ÈxEizCicitiá(5ei"Wi-,'i-Yrii'ài,iiiieAd= DOS LUCROS,. 
',,,Ái,i ..:10 ..DEpAL; :fica arquivado e. registrado staJta Sob O nO ',',"53l7257 - 'a,', i§2. ,di '''á ....Ê6'/Óib'''ii",5.'i'ái,',.'d,6,-1,1idi'd&ái,ii.5.`À'h"O'AM,i, ,••••ie,iahCán",::,a _ '..,'"efe:;"3.5.-de", jünho.'"de:.,1989;7:NIMC 5330000405,6 Am O 	cle:'marco;73.3.989.,' (aa):,--":".;,;":„`,", ' .3,31"ide1'DeXeMbrO",,de gedw,Mão 7o1milanço,,,geie1.,,cOm , as ...res 	vae"";deMbee'',:,,P.8.8.8.•,• Henrique;•  .Ganes,..• .,, 8 ,Cruz-.. ; .. • 	, rio-Geral \ . 	 ,,..,,,,,..,::  

. 	'.',..triecAeX:..finanCeírád.'exigidas""„perj".Lei,:',",',,RW;;;,....•;;;:',"."W4,•,,..7";;;,;,77,,,  ,'"..,i.,..., 920 (N.:, 92817a,,20/176/89.V,V3iCz4",•139:',10.1. .P],,,,- 
,'',:,'; "..4';',7 ',%; ' '7  '",,',';••=','',• ":',;'''',.;;;'•• '0';.,'-";•';:':'.".ePP:áZ:V;'• 7:','a';'- '''''''''''''''',"g'''W''','•' ,"' ' 	',"''';',,•.•;''':',';'')':,',''..."',„•;:V.':74•,,, -/;•:,,,-;';',,,p.  •,-,.4•7•,.¡:;',...,7 ,„:•;::, ,,,,,g,•„.„73„.•::  • 	,n, 

'OWO CO. 	 , .... 
...,..1!:7,.,.; 
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• ••• H°. I 4.7,, tOrOá:frifi'á,-.3 	gostá de 2004 . 	. 	. 	. PÁGINA 30 • Diário Ofi001'00^ -PIStritC1  Féderal 

F . '. 	negócios, participando.  de lieitatbéa,,podendo:para triettositiarpmposins de preços e/ouléenicas, 
1 	 . • .bem como quaisquer documentos (e) cobrar todos e quaisquer Creditos'da,sieriedade, retéber, . 

,W,:i"(,."."`:>:.•".Or.4.•.:`,•,`2•;•,, .•4, ,,,,-, 	 ., : ..passar recibos dai qUitaçãO, transigir; conceder descontos eabalimenros; (d) Comprar e.  Vender VIA' ENGENHARIA'S:A"', 	 • . -.:- mtaragner bens objeto deepinercializadão,-firinentiO contratos e Obligettea de qtielquer esPécie; .• 
• NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE VIA 17RAGisDOS S.A.'," , : 	 .. (e) movimentar contas bancárias emitir endossar cheques e títulos cambiais ; (D alienar bem •' .• .•"'Cbil4.17MF 00.584.263/0001,80 i NIRE52.2:006'040É -3:"- • '..-.,-' --.: .. 	. .. 	 ..• Móveis é imóveis dasoCiddade,inChisiVe os que 	otnivorierniiineritgraVá-los Mediante 

hipoteca penhor caução ou outra garantia, tranaferi-les Mediante alienação fiduciária eu de-les 
• • 'ATA ISÁ ASSEMBLÉIA GERAL EiáiÁõitiiiüÁkiÀ,-. . - 	 ai, locação; (g)nomear pitcuniclores emir poderes gerais peia o foro e Corá poderes Para negócio, 

1  REALIZADA EM 28 DE /1/LHO DE 2064; LAVRADA SOB A FORMA •:S~A, ":" • . neste caso Com prazo deterniireido, não suPerior a Uni ano e' especificação doa atos Ou operações . .. -.. , . 	• 	- 	• -. 	, 	• 	, 	• • 	• 	• • 	, 	, 	. 	' •- 	- 	• 	• 	- 	.. 	• 	. 	. 	.. 	.• 	. 	. 	.. 	• 	. NOS TERMOS DO § 1 ART 130 DA LEI N" 6 404/76  • que poderão praticar Art. 94:A Diretoria reunir-se-krung vez per ano pelo Menos, por cOnvo- •- 
• • .' DATA, HORA ÉLOCAL: 28 CIO tdho•  de 2004,. ás I7:00 IMMO na sede da soriadield; situada nó • , 	•cação de uni dói, seus Membros e auila deliberações serão tomadas Por'iniiáriii de Votos, cabendo • 
• - : i SIA/Sul, Tidrito -3, Lotes 4105/13,13rasiliit - DF CEP 71.200 ,630.•QUOROM pg IT.,isTALA. ,.,.. 	. rio,presidentc da mesa, em caso •de •empate;além d.o ve o pessriál, o de qualidade Ari_ O Cada . .. ÇÃO: Nos termos do arti i25 da Lei 	S/A conforme assentamentos cerisbuirea dó Livro cie , 1 	 :Diretor responderá pessoalmente por seus aios contrários OeiintereSsea...sociaiSóselidariamente 
--- ' :  Presença :de Ãcioniatas.P1.133LICACQESiDisPensadasmii .virtude da convocação 'pessoal doi 	..... quando Mis atos decorram de deliberação coletiva Art.",li. Compete à.Diretorii.1 fitar a .. 	., 	, 	. 	_. 	. ' r. acionistas, nos ternioSdá•-iiii;-:i'Llir Ettatiiiirkeeial::MRS`AI. przs

o
i
M
deéii

niieCo
•;-

'
Si Fernando Márcio ' 	. orientação geral doa negócios, de Companhia; 11 convocar Assembléia Gerai Extraordinária .. • 'V. Queiroz, Secretário designado SotitiFerárindhAlineiria De. 	.• ., 	ORDEM DO DIA g. 	: miando julgar 'convergente e . Assembléia Geral Ordinária, anualmente nos quatro primeiros 

•••• ` ; DELIBERAÇÕES:,Apóslida'a Ordem ii6b?..415-elO Presidente este Celochir rindiseuisfice Sa ; . : ",, . mesta" seguintes •ao Unnino do.  eitercicio social ; 111 ., autorizar o distribuição dos dividendos . ' 	' ,•.•  matérias ái Previsiai, sehdrirMeriaaeguintea deliberações foram tomadas PHOS acionistas, Por • , -.." , aprevádoa peiairssem.bléia GeralrIV:,delibeiar•OleVentáiriento de balamors.peritdiCes e declarar,  • f.  unanimidade de votos .  (A) ACeilao:sernincik crefra COfieeMiente destitnição; dos membros dá , ... ... • dividendos intermediários á "conta •I.é- lucros ieueruledã ou de reservas de Ititios existentes no ' Conselho de "Adininistraçâoarie Cempenhia; •queiSiejitifir.(i) Sc ...Mien Enrique Gari:Munsuri • ... - - '. áltifiro balanço ,anual ou' •seinestral;-.1 y ...-, autorizar -a•  instalação Ou . o'frichainento.  de filiais em • .. • - (titular) e Si. Antonio CortdiSanclide (auplentej;"(ii) Sr. José Maria•Niere GiMenéz...(litular) e Sr...• • ••••,.. • : (Malquer localidade do País, Mi no exterior; yl.":;tteliberaintibre:I•rolílica de' inVesiimentoi da- 	• . 	&MOMO José DÉOPorgiteres (sitplenie), (iii).Sr José éelie Valadares G.ontijo e SM.Áná Maria .. , :, • Oáriptinhia; )/Ilaugérir a Assembléia Geral dindieadãe e destitiiiçãodCaudiaires externos VIII 
• I, Dada Valadares dontijo (sapiente), (iV)So FertiandóMárciO Queiroz (titulei) e Sr LuiiFernaré ' ": -, T- Propor á Assembléia Geral.  orçamento de'caPilálnere.retenção de parcele de lucrieRquido dó - - 	1 deAlincida De bomerehe (suPicini). (13)ikeeitá ai-enteada; COM á conseqüente dearitnieãO dieS' ".... .. ' exerdicio IX :V. exercer as atribuições que alei e o presente Estatuto lhe conferirem" paras Prátice • MeMbroi•doblretchiá da companhia, quais sejam(i)SnIiroe Maria Nieto GinréoeX; 4Õ cargo de ;., dos atei necessários ao regular funcionamento da COMPanhia. SEÇÃO II -, REMUNERAÇÃO. 

...biretoiÉsecUtiOcc(ii) SÉ Iiineu'Boaveritura de 'enains junihr, do cargo de Diretor Geralv(iii) Sr, .'' ., .., . DOS ADMINISTRADORES Ais 12 •;- A remuneracão.doi•Adminiatraddres será.. fixada pela ' • ..,»Henrique Bemardes Frues do•car m deDiretordeArlininistritção e Finanças ; (iV)Soidberte bbilii-..i::- •.".. , Assembléia Geral CAPITULO IV...  CONSELHOFIS„CALArt: 13 -• A coMparrhia Poderá ter um • • • . .1,Tetteirá,•doeorgede Diretor 'de Operações, e (v)Sr. Luiz Feliire •CtirdoSt de CarValhd;iki cerge 4é - . s, .:'-çonselhO Fritei não pernia•nenre;oorripoito de 3. (três) niábbros :efetivos; e suplentes em igual • - • ,Diretor•Caniereitd.O.Presidenfoegradeceoeignorne dos ecionistas,os membros .da Admrnisira.-.- . , ..,-. - , :numero, que somente será instalado por deliberação da Assembléia Gera1,1105 casos previstos •ent • cát Mi renunciantei pelos.aerViçOs Prestados treogniánbia.(Clitherecia da denominação social '.." 	lei. CAPITULO.  V --;ASSEMBLF f AS.GERAISArt;:14AA.Vieinbléiti-Grál Ordinária réunir-se; • de CoMPanhift .de "VIA 'DRAGADOS S/A" paro "vjA ENGENHARIA S.A4 (D) Alterado õ- i ..•:": á enuolniente, nos Movei., primeiros nieSes.segUihres ii0 término do exdreiCioSoeiál, ao Assembléia • • 
Estatuto Siieiál . da companhia, o quel•Priaárif viger orá írieguinte redação Au 1":- A VIA  • ., : : Geral Extraordinária sempre mie a lei ees biteresSesSeiciaisexigirciri eManifestecão deS'Ocionis- . 

, - •• 'ENGENHARIA S.A. Ó. urrai Companhia Fechada 	Peie presente Estatuto o priaiI.,-:,': .. ', .. 'Las, óbamIyadás; quanto a  amiOoeocão, instalação o deliro:reei:içai  e. iÁ'Ocr..i.5e.s legais aPlicáveis, ',•, .: ; 'dispoiidaes:legais que lhe (Mein aplicáveis Airt.24.•••A Sociedade remaedeSeçial efero ein firásibit ... ,-. •. , , Coin as modificações deste Erietino Ast.- 16 blii.-Aaaérribléia Geral, os.  deliberações serão toma-.  , • . • '. , • .• DF no SIA/Sul•,- TrecheWLerea i,.... 1705/15 Setor de Indástriii;c012ó0-03.0. Parágrafo ., .: -•• ::'LláS por niaioria àbsolutá-dos•Vietirs dei presentes Mb 16- A Assertiblóiri Geral Será convocada • . 	itifica -A.Direiaha poderá independrifierderde de autorização dàAeseMbleia•GeraL defibererif: .:',. : •::: , peie Diretoria sendo oe-ánOncins:publiCadennele imprensa na Éoritin do MI deleseen.Mindo a - . . • ....',...MstniadoIode faliria, eniquakragRicaficlededoPidiretintexterior,:beisi ceineextingaii-tairgin-Pdt,•57J-Ordeor dOdiaIrtláeni,.`a dAiA..Vrii-kruie.,,da.  reiinifiérd, no eaahreforini•da FÀiatuto;OindiiiiiçãO das : ... SuO •a'aráiêneiá116Orniria Se jusiifieár• 'aãíntéteasei•toCiaii.'Ãri 34; .̀A.CiiiiipanbiereM por objetivos -  ' • : •."•-• Matérias á aereni alteradaa. Art. '12', Poderão tomar parte na Assembléia Gerei Os titularei de ' ' 60012115 0 execução de qiiaisqueiCerviçoS cieengenhariacivil,"inecânickaletriCa eagratióinice, come "-.1". f., "...ações da Companhia eu acua representantes legais mediante 	de suo identidade eiondição. • • • . 'estudos, projetos e Oreementos, caieuios, terrapienegeni, arbaniiaçãO.Mivimentacãoedificição . :• • ",:' .m.  18-Antes dose instalar nAosendeléia;  os acionistas se identificarão e assinarão o "Livro de • . : de Obras publicas ou privadas, obras indUatriáls d •Xue Manutenção; Mareagens, de estriertMO.,:.  • . • .: • Preaenças",,•indiciindrio seu nome, a quantidade e espécie de ações Ordinariás .de que são titulares: - 	' máquiriese eqiiiphinentoi,ostia manutenção execução depraçáae -japiins: corá pisaria. icOns.er;." "I" -.•:.•"- • •ArrI9 ..•ÁA.ssembleia Geral será instalada e dirigida por UM dás Diretores dá Companhia ou,' nn: , 	. 	.... 	... , .. , ., • 	...„.. 	. • 	.. 	.. 	, 	. 	: 	- • Va correspondentes; eXeCtiçãO e instalação de equipamentos, sistemas,. máquinas e redes elétricas, :-.. 	seu impedimento por outro membit, a qUem Carrinetirá es colherUm Secretário peia auxilia -le na • • • 
... 	. 	. 	. 	.. 	.. 	. 

' 	•  inclusive Sã manutenção ; adi-icei:afiei de mi:risquei, peryiços •pótifitos,' inclusive trairipOrterL r "`. • direção dos trabalhes. CAPITULO VI, EXERCÍCIO .SticiALArt. 20.. - Clexe -II  • '`social rà : 

	

, 	, . .. 	. 	.. 	. • .. 	, ., .. 	, 	• 	.., 	. 	.. 	.. 	• 	. 	- , 	.. 	„ .., 	• 	, 	. . 	. 	. 	. . .., 	, 	. 	. 	. ,. 	. 	. 	., 	.. 	. 	.. 	, • 	, 	 . - . 	. . . 
: rodoviái, ferrovias; etierginetétrica, 'água- eannenniento básico, lánpez.á urbano-  manutenção,- .̀., . , . encerrado em 31 de dezembro de  tada AMO quando Serão elaboradas as denioniiniçõea financeiras ,.., . .. 	.. . .. 	. reabilitação conservação e limpeza de imóveis ; rodóViiri, praças e jardini; incluindo o comércio ......• exigidas em lei Ais 21 - Do lucro líquido apurado da demonstração dó iésültadri dó exercício . 

. -"de equipamentos eiririrdoçãesipertinentes,''ea CemPre e vendo inclusive imperioção e exporta- ".• . • definido pelo ais 191 da Lei ri" 6.404/76, será elaborada proposta da• destinaçâo a lhe ser dado .. 
dão; de Mitterieie de Constração-; equipamentos e s'erwois., destinadoiães;serviçiei,de engenharia • ,.. -... aplicando-seL in • • 	. 	o 	. • cento) mi constituição dg reserva legal ate que esta :. • • Civil; mecániea, elétrica e agronómico e gestão e eijekiredão.de serviçoi:públicirs, e; ainda, á: -... -: ...,.. atinjá 20% (vinte por Cento) do Capital -iocia4 'observando-se o disposto no capitulo XVI da Lei 

, 	, 	.. 	.. 
. .promoção  gestão e execução de coiáisquernegérida imobiliárias tanto Cá sua Vertente urbanística::: ••• , ,n4  6.4•041/76.. CAPÍTULO VII ., TRANSpORNIAÇÃO., bissoLuçAd: LIQUIDAÇÃO 11 • . 

.I . 'CO= da construção em si, para aba exploração Vinda ou aluguel Au44- o pião de duração de - - , .. EXTINÇÃO Ar 22-A Companhia será dissolvida nos casos Previstos em lei er.i sua liquidai : 	.  Companhia é indetermifiado. CAPITULO 1 CAPITAL 	 C SOCIAL  EA•  E•5-.  Ari' 5  -13 capital -• • .. • eão se processará e acordo com e estabelecido nos termos da Levo. 404/76 artigos 208 e . . 	. 	. 	- . 	, 	.. . . 	• 	. .. 	...... - . •.social  da Companhia • totalmente subscrito C integráliário; Ó de- R.O.147,425.59á,l 2 Mento e..-,,:.  : : ' aeguintea. (e) Eleitos os seguintes Membros para os cargos Diretores dá companhia paia o quarenta e Sete Milites, quatrocentos e  .yiriW.e cinceinil, qiiiálientes.  e im•ventee -Cindo reais e-'.. • • • ' -.MOtidettede3 (três) anos 	da presente dota: (i) para o cargo de DirctOr-Presidente :Sn •., doze centavos), dividida ani.0,o7d.968Équarenta e nove Milhões.  ...; setenta-e cinco".01,....noveeentai í,....-. •••• Fernando andoMárcioQueiroz.braaiieirie, siparaile judieiihnente,•engenfiCiro' civil  'e eletrotécnico   • .. 	 .. 	. 	.. 	, 	. 	...•. 	• 	. 	.. 	.. 	, 
••, e sessenta d oito) ações ordinárias noodnatiVoa caem valer nommal,'gáOgNit,1!,., Cada ação • ..--•-•...". 'residente é domiciliado no SHIS;Q1.15, chácara 22; Lago SOLÉIniriiiii ..• bf, CEP 71600740, . • 
ordinária dará direito a ittriVote hás deliberações  da  Asemj.heiaGeral Parágrafo 2".,/i•Coinnanhie •":-.:•-•. ••• portador da Carteira deldentidaden. 382.893, emitida pela SSP/DP,'Oirricrittipe CPF/MF sob 

,.. ., .„ .. , 
poderá emitir tittiloanitiliinlea'eti cautelas que representem as ações observado O disposto noa.: I'' .,,I.:0.9..00381•1326,14;, (0) Para C cargo de Diretor Vice Presidente Sr Luii•FemandriAlineida ..:''rtris 24 a '26;da Lei:if 6404/76 CAPITULO hl--; ADM INISTRAÇÃO DA COMPANHIA Att ,  :4,  .. •: liOnienice, braaileirweasádo adininistreder, residente odomicii ledo na SQS 310;6190 I,: . -." 64-A Conipanirie•CerábdrhinistrOciantir untà Diretoria •na formada leiO deste ÉsiatUte..sÉçÂo -,... -•,. .• • MD,-  étaa Sal, •EliVidlia DE CEP 70363 090 portador da 	de .identidade a. 7692 2..  •:.1 DIRETORIA Ait .̀•.24`„, A •Direitrin será composta de 1/2 Itrés)rueinbitiO:seil4O .,e, Oterin,. '...•'....-"eMitida peia SSÉ/PRe.inserito trd,CPF/114F.aohtO.....155.768.259134O-Dii),pOra O cergif cie ,. ,.  Presidente  uni  Diretor Vice-Presidente  e UM Diretor sãs DesignoçãoÉspecificiorciideines na.: • : ...-Diretin Sem Designação Especifica Sr Fernando NiercicrIVIoziatoGoeiroz;broSileiro,' soltei- . 	' Paia, acionistas ou náct, eleitos edestineveia a qualquer teiripripelás -Acionisfaa.. Pai-agrafo 14., •O .. '•:•.•.,•..,: M;•administradoi;-realdenie edirmieiliedoho :StillS;•Qi '65; thácare.89,..LtigriSid,.'Ettaiílie -DE .  -.• Diretores Prendai:8e todos cá :atos de administração ordinária necessários AO regelar iunciinie•i••••,...:,..'" ',. CEP 71 605-00.1;:FortadOr da Carteira de IdentidOdeo. 1461424 emitida Pela SS11/DF'e inseri-: : ..' mento ria.Comjihnhie,'-dentre dai Iiinitei'fiiiiideOPCia •Jej:•,p;di..di,m-E4:g.i.40';'ielg:'iteliiiiãá an•;,-... -..'...., .."to no .  cp.F/MF.s.eb o O 603.15231 1:404. (É) Foi ratificado .a..fritação da ' verba destinada à: • • . 	•  Acionistas Parágrafo 2.' I. ali'azo'de.  gestilie de nada Diretor será de 03.Itica.)Ories;•àdinirida à - "..-.. ,' administração Má átÓR8 '2.600:0000.(dois.milhteSderepiá).. ENCERRAMENTO E ASS I-' • • -  reeleição Parágrafo 34- Findo o preá descrito ti Diretores -"perni4tecedi Mi ei4rciáo clã .• •• ;• •,.. ' "NATURAS:.:Neda Mais -fiaVendo. i ier•  tratado foi  'encerrada:  á seialiti (Min a lavratura• da • ,  respectivos cargos até a .isséelha. e.  posse, diromái.biretorio Perágéife.r.;•.-0s,pii.it.o.:fes hem! ", :.,,preiente eta mio Mios lida e achada conforme ; yAi.  por todos  assiiroda: 

	

. . 	. 	. .. ... 	. 	. 	 • .... 	.. j 	.. , 	. 	..• , - .. • 	• ... 	.. 	, 	,. . 
(as) OCEAN VENTO- . dispensados de prestar caução Para 5101 gatão sendo investidos pai Mird.kaatravea de as, inahi..... - • KÉ. PÀ.R.TiciPÃÇOgS...N...p.oi-Ferng?" Márcio QUeiroi,:eFÉRNANDO MAkád .Q1iEl- . rodo Tenpi.....& Posse no Cargo rio "Livro de Atas Liai Reiirribea da Diretorià". Parágrafo .5'. •E.rii -.: ' •• .. .14b*. Esta Aia é cópia fiei transcrita do livro Prémio. -Fernando •Márció Queirós.: Presidente • • • : :caso de impedimento teinpotáricIoudefinitivo ..:ié 90É1,4.9-,:ii,,,,,,Ç  aos •4jo-nistaicrie.iignzir,: ; .:.- ..' Loii Fernando AhOcIda' De DoniOniCO::-4 SectetátiO JUNTA comÉkc1A'Jt3'ins-T4 o .. • • . •-: -  lhe um subátitillo, que assumirá às atribuições de:Diretor itiMédido até que cesse o inniedinienio,: ..- .„...„: • FEDERAL:CERTIFIC0,13 Reo.iáTRi) EM:.  30/07/194SOR-O bi42.604049O807..PRO`IG. „ 	• •S•teinliorfirio,-oU até -o término do semi inaticlam se definitivo Art. 8°.'compete a.iiiiAlquer dos ., • ...';. COLO: 04/049009,1 • EMPRESA .53'...3.066405=6 - • VIA 'DRAGADOS •S'iA .• •ANTONI O Diretores indistintamente (a) representar 'A sociedade ativa e passivamente:ernjulá Ou fortideio,.. "••,-..•••:::.CEL .SQN Cl. MENDES •- SECRETARIO GERL •:•• • .." " 	' .' . •••:- • - ' .'" • " 	• . - , 	perante qual/quer•  pessoas e efitidedes.;,PúblicaO ou priVideaf, (b) •ge4Ortéiededeein tedui os '.. ,- - • . DAR-15629/04 	'' --, - - • • -..: - : •••• : ,..;;-•-• .., - 	• • • • • . 	,- 	•-• • 	• 	• 	'. 	• •' 	• •-' . ' 
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, 	QONVE19).0 N.P.:5629. A5S.: 02/0S/20_04 PROCESSO: •92,003686/2014, PARTES: cgsiá ic.•'",' 

ASSOC IAÇÃO 	PAIS "g '1114„TtitES.150 •QENTRfi Érnic.A9)9rOM: 03„. óblEbb:ret'or." •:- 
:Mar e•teáitvat'a piseirti,seipi:olidipiCadoCeaddÉtlireardenal t. do deard,-lia3diiiiiide•seálada.,,'', 

' utilizando-a étimo Meio de inteádrçaii'artelalizieRtr, formação educacional ; ááCial,:titop4CiOnart, •.• -'' , 
'. 

 
do saúde, esporte e lazer aos alunos dá escola e a comunidade em geral dentro diitpingratiride - --," 

• Responsabilidade Social dá CAESES: FONTE DE RECtiRS05:"DS:téelitibá Eiiáneeiini''sgo 
: péOprioidàeAÉ513, Eérlig'd 111-01,109.000,7,: ii.céitáe$O9jSuión-iilf. et,Agtptc4"Ãp-, 

MdeáneSas nitrieillo'4 conta '-dnDetncitià Or-gaittentáritt 2395/2004,,Aintiiiiide/Siitititiai  
17.1210100.8517/9058 :;,-Miiiititetig6r/de '5eiVigris'Administraitviii-derais, Runrina'33.90:39;,' -::.• 

.:Código 12:n03:605.200-8.-  VALOR: Os reifiitsos Orianceiros:disOoninilizartoi,PC1iéAESB:no 
projeto será de R$ 90.000,00 (noVentà mil reaii:).aosnitinieleverkiter6ilanpliençáo eningroVadrei-,..-:::: 
,cle acordo nbm o orçamento do PrOjetortOroinido:PRA0/01DENCIAi'ti gresenteConvEnt0 'terá 

., 	pi#Oduexeetrelleatédd/L2/2d0.1 e •‘liÉericia de I (iiin) ano, it006siia assitrattitaA$5111~:"": ,••••.:, 

NO Extrato do cOnttaton" 011213E4, no temos dPetlido'03/2002 PublicadO no DÓDF ri° 137 
de 20/074004, página 20, orpE 	 valer total dó contrato é de R5 1.714,90 
(um mil, setecentos e quatorze reais e novéign rientàVói),"111A,SE:,'`O'Válor total do contrato ê 
de Rã 20.578,06(vinte mil ggititentOs'n Setentneoitéreaii),divididdiginjeladinensais de Rã 
1.714,90 (hum mil setecentos itireiefie reais e delledui 	 , 

. 	EDITAL DE INTIMAÃO'Nf.38 bg 30 9E 393249 DE ind4". 

51/1IíSECREIARIA"DE .FISCÁLIZAÇA0' 

• P.ela CAESB: Jogo.  Batista Padilhã Fernandes Diretár de -Gesto Subi:tinia:Pela ASSDCIA",:•• .".. 
• iá DE PAIS E MESTRES DO ogt4TE9 EDUCACIONAL 02 Glaut.rnéia Mana Pereira, . 	SUBSECRETARIO DE FIscALIZAçÃo DASECRETARIADE ESTADO DE FISCAL1- . .. 	• 	, 	•. 
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....-• ;•-litElnatO‘i":',,.O.U'h''''On. oà.  O-.4-t,i='7H-Oin?  ''.. Ã'.1?jti.roFt!oc'EAO9:"‘ti.O9tO'64'.'ii,"•;,E1-i,,,jOráno\"ti.". ."'.'.:R.9,.1).:',f..:'41'....:.?'°?!?: . ;',. =:",:'•;.41,..4:450, de - I0 je.•- iái6.-délciM..i0Tito.i4,0roPrietnitoà.00.iiio., :!.:a4fitámkioâdoi._ • 
:'•,•-•,.-,,, no-Oiti-é edrifeCela Lei ri..2,2áR de•dde-jacteird:de ..1*,4.  coo que 	rráirt.•,..14, do Derreto ..• •. 

	

: • ' ::••••2004; pág. 935:  Onde Se,I6'Áss:: g8,/ó7/204";ici7'0:,"AS,J, f,,,,=„.,••,',',.."':: ,,•,:•. •'',•••-•". ,,,,':,•",--,„.:: ...'irO Pieadde•30 •,(iiinia) dias corridos a contar da data desta publicação a manterem seus lotes
COMJSSAO PERMANENTE DE 
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'::: .. ''',' ' iviARTIN5 REIS CP,F. n°:120.564301 •120i -Si-115,912i, bonjüntis.'06, '1'..0W15,-.19Otifiettçào•  re --.' 
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. .áe''sntiiià:d'ojolgain•  entO do 	prOseSs.OnF92000.r„.472/2004, . .par„.s ntinisiC4 de .,•-•l -•• ',7,4,',.1.11 ,91,19,'Craupinto 02.•  Lote iâr-t•tettrficeedo•u ,•48/2004,1-I, • LI, NertGANO,..,  • ., p....:  . 
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JUNTA COMERCIAL DO DISTRIT FEDERA 

• 07/051629-4, DE 16/081 7 	,--, 
O Em: 20/08/2007 SOB N.. 2007051
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..: 	."-'''' .,'"!' 2004 Em Caáride náisetirirPrimentO dc•/-praàtiráciinanslaBeleCidci,:nniOgrietniiir,-nsterannjeitO ., 

,';',;,:• irOSit_so_44.~.'_.6_69..o.-uENoD, Ens.1-1_1_..S...Q..1..625i enitiontnrdi':''1.:44n1:3i49triiit'en96ti d".0•6(2Pdttt••.0SR•OLy,/,,L • • 

Paii°4--11°—  ' 

••• :••';,;-• '•-:•itlátultP, .VASV'EtÁMFOL• 'PORILÊLR,L'Êlt,11*.••CranRitiiii•-25'•14,ie ou, plOtificeedo if. •209i 

—1-. 

(..).-.PLANALTO,'''ÇENTRAL:...-'  

. , . - . .- DESENVOLVIMENt0'.  . 	... 	. 

, 

' Ott•-• 'reais)- • bldICROlvi ÁNALiftiCit •Ltp...i -J 
_ • '..comtRq:44.j..itiA:yACedpni do item ., • , c44  '" 2"'""'"'   

iiaki-O' ÊrÊ ,YÈfami ÀrjáTIO:k .......... . . , • . 
totaide. RS -11.20ti 00.-(onzemi1e digentos.reatsk . , 	. 

no' (dota mil 	e . 

ANTOsNE10 CEL 	_. 

. 

TELE CENTRO OESTE, 

	4. 

CELULAR 

 9-Ab.  . 311vó- MitoN,rEgrct•m 12/2003"Celebracto entre 
'PLANALTO- CENTRAÉ ,- 'COE/EM...AN - e a .- • •-TICO l',TDA,,,,yenCedoitidei item -01- com c/ va 	... 	, .., ...,•Õ  • • , 	,• ., . • 	d  , 	. , . 	.. 	. .. .. . . . 	

. , : .C.  RE.TARIO-GERAL_::  

MPANHIA 
 PARTICIPA bES .5/A •iptoneSsia.n? 121,000.165/2003, •QUÍMICA':LTDA''-  -vencedora' -do 	valor total e RS --.»,. • ,.- . -. . 	

. Alteração,.. ' - :da Clausula  ;•• 'T" '•eirailo Contrato ri 1212003 pelo acréscimo de •25% no valor • • •.'4:63,d,00(tim ntikeerspentoa a trinta e drld/ed•r) ,,, - 2  - 	 Objeto.....„ . 
. 	• 	• '• ' ••-• ••• •• • ' 	•'••• 	l'''•'••••l'•:•-, Idfaallia20 • dujulho • de LItt. 
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een'aVo).:PUdatetli:/rl0 ,,§)"Lyel'n 8666/73 Dais Eata•de assinatura 14 detinho de, 

• '•• •Assinam—  lá CODEPi,AN:Diu-v,a1BarBosaR04060eSi  Ftet0énte;:bántii..n EikerNopuei- • 
.."..aDiretOr 4é.Destike,Ricardo Liold'ÊaPindrata;"•Diritca,d,c•T, ee.•  UoloTj3

,,"
la.. pel1d,'l'ele.:•Ceattro Orate .. 
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legal. CAPITULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DIS-
TRIBUIÇÃO DE LUCROS: Artigo 20 - O exercicio social tem duração de uns ano, com inicio 
em I de janeiro, encerrando-se, portanto, no dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 21 - Ao fim 
de cada exercício social, o Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei, 
observadas as normas então vigentes. Artigo 22- Do resultado do exercício, após a dedução dos 
prejuizos acumulados, se houver, e da provisão para pagamento do imposto de renda, será 
retirada parcela destinada á participação dos sócios no lucro de acordo com o plano aprovado 
pela Assembléia Geral, se houver, observados os limites definidos em lei, e cujo pagamento 
ficará condicionado à efetiva atribuição aos acionistas .do dividendo obrigatório -estipulado 
neste artigo. CAPiTULO VII - LIQUIDAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO: Artigo 23 - A Com-
Pauline dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembléia Geral, que estabelecerá a forma de liquidação, elegera o liquidara< e, se pedido por 
acionistas, na forma da lei, instalara o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo, 
seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. WALTER LUIZ TEIXEIRA - 
PRESIDENTE; PAULO CELSO GUERRA LACE - SECRETÁRIO. BSB ENERGÉTICA 
S.A. - WALTER LUIZ TEIXEIRA. Visto do Advogado:, Anna Cecília Dutra - OAB/RJ n° 
109.760 Anexo III. RECIBO DE DEPÓSITO. 

-DAR - 926/05 

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. 
CNRI N" 51.754.240/0001-12 

AVISO AOS ACIONISTAS 
Acham-se a disposição dos senhores acionistas, na sede social de companhia, siuuada no SIBS, 
Quadra 01, Conjunto. "C-. Lotes 01 a 10 Núcleo Bandeirante, in iloê'umentos'as auese refere o 
art. 133 da Lei N°6.404/76, de 15.12.76 relativo ao exercício findo cni 31.12.2904I 
17 de março de 2005. Mauro Farias Dutra - Presidente do Conselho de Adminiáração:' 
DAR - 927/05 

SELMA RODRIGUES MEDEIROS PACÍFICO 

• AVISO DE REQUERIMENTO.DE  OUTORGA 
Toma público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
SEMARH, a Outorga de direito de uso de recursos Iddricos na modalidade captação de água 
superficial, com a finalidade de piscicultura no seguinte local: N.R. Alagado -Chkara 20-Gama/ 
DE. FranCisco &Sousa Filho - Responsável Técnico. 
DAR - 935/05 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES 
NO COMERCIO DO DISTRITO FEDERAL • 

SCS quadra 06, bloco A ,Edificio José Severo, 6" andar, salas 614/615, Bmsilia -DF. Telefone 
323 4121, CNPJ 01.635.580/0001-56 

1 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO.- ASSEMBLÉIA GERAL , 

A Presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio do Distkitti Federal: no gozo de suas 
atribuições legais e estatutárias, CONVOCA toda a categoria de &Malhadores, enquadrados na 
Categoria, do comércio, inorganiza?,  em Sindicatos integrantes dos 2°, 3°e 4° grupos da CNTC, 
para participar da Assembléia Geral que será realizada no dia 22 de marco de 2005, às 18 horas em 
1" convocação, ou às 19 horas em 2" coiavocação, com qualquer número de presentes, no SCS • 
quadra 06, bloco A, Ed. José Severo, 7" andar, Brasília-DF, no auditório do SININCOM-DF, para 

1 deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) apreciação de Tenno Aditivo à Convenção Coletiva de 
, Trabalho 2004/2005, referente a retificação do parágrafo I" da cláusula 688e retirada do parágrafo . 
2" da cláusula 60°c parte final do "Caput" da cláusula 61, em atendimento a orientação do MPT, 
17 de março de 2005. Geralda Godinho de Sales - Presidente. 
DAR - 938/05 

AUTO SHOPPING SOBRADINHO DERIVADOS 
DE PETRÓLEO LTDA 

AVISO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
'forma público que requereu ta Secretaria de .Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos - 
• SEM A RIVDF, a NII0ViI00 da Licença de Operação n" 110/2004, paria atividade de PAC/PLL no 
SAL- Setor de Áreas Isoladas - 1.5 03 - PAG,- RA V - Sobradinho/DF. Foi determinada a 
elabonução de estudo atnbiental. Francisco de Sousa Filho- Responsável Técnico. 
DAR - 936/05 

CAFÉ DO SÍTIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA • 

• AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
Torna publico que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
SEMARH, a Licença Prévia para atividade indústria - torrefação e moagens de café, na QS 09.103 
100, lote 04, Águas Claras-DF. Não foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Trones 
Barbosa de Souza, Sócio Diretor. 
DAR - 937/05 

SANIPLAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO 
DE RESÍDUOS LTDA 

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
Tortas público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
SEMARH, a Licença de Operação n" 08/2005, para transporte de produto perigoso, da 
Cidade Universitária Asa Norte, processo 190.000.039/2005. Eng. Eduardo M.A. ~há - 
Diretor Técnico. 
DAR - 939/05 

CONBRAL S/A CONSTRUTORA BRASÍLIA 

• AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
Toma público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
SEMARH, a Licença de Operação n°071/2004 para a atividade de construção civil, no SC1A 
Quadra 14, Conjunto 02 Lote 12-Guará-DF, processo n" 190000645/2001. Não foi determinada 
a elaboração de Estudo Ambiental. Paulo Roberto de Morais Muniz - Superintendente. 
DAR - 929/05 

VIA ENGENHARIA S. A. • 
CNPJ/MF 00.584.755/0001-80 N1RE 53.3.0000405-6 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2005 

(Lavrada soba forma sumária, nos termos do § 1°, art. 130 da Lei n°6.404/76) 
DATA, HORA E LOCAL: 28 de fevereiro de 2005, às 9 horas, na sede da sociedade no SIA/Sul, 
Trecho 3, Lotes 1705/15, Setor de Indústria em Brasília DF, CEP 71.200-030. QUORUM: 
Presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social, Conforme assentamentos 
constantes do Livro de Presença. CONVOCAÇÕES: Publicações dispensadas na forma do § 4', 
art. 124 da Lei n°6.404/76. MESA DIRETORA: Presidente - Sr. Fernando Mareio Queiroz; 
Secretário - Sr. Luiz Fernando Almeida De Domestico. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: 
A matéria constante da Ordem do dia foi colocada em discussão e votação, tendo sido tomada, por 
unanimidade de votos as seguintes deliberações: (a) Aprovado o aumento do capital social. coral 
a integralização de bens imóveis, no valor de RS 6.441:390,56 (seis milhões, quatrocentos e 
quarenta com mil, trezentos e noventa reais com cinqüenta e seis centavos) pelo Acionista Sr. 
Fernando Mareio Queiroz, por conta e ordem do acionista Ocean Venture Participações S. A., 
como também a indicação dos Peritos Avaliadores, na tonna do art. 8" da Lei n° 6.404/76, para 
apresentação do Laudo de Avaliação, que integra zu presente ata, independentemente de transcri-
ção; (6) O acionista Fernando Márcio Queiroz declina do direito de preferência paras subscrição 
do aumento de capital em cumprimento ao art. 171 da Lei n°6.404/76; (c) O cará tal social de RS 
147.425.595,12 (cento e quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e 
noventa e cinco reais com doze centavos) passa a ser de RS 153.866.985,68 (cento e cingi' 
três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais com so. 
oito centavos) com aumento do valor nominal das ações existentes; (d) Em conseqüência, es 
aprovada a alteração do Are. 5" do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "Ari, 5" - O 
Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 153.866.985,68 
(cento e cinqüenta e três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco • 
reais com sessenta e oito centavos), dividido em 49.075.968 (quarenta e nove milhões, setenta e 
cinco mil, novecentos e sessenta e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal". 
ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia 
com a lavratura dá presente ata, após lida e achada conforme, vai por todos assinado A presente 
é cónia fiel o ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de fevereiro de 2005 que sc 
encontra assinada no livro próprio. Brasilia - DF, 28 de fevereiro de 2005. Fumado Márcio 
Queiroz - Presidente; Luiz Fernando Almeida De Domenico - Secretário. JUNTA COMERCI-
AL DO DISTRITO FEDERAL. CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/03/2005 SOB O lá" 
200501(18697. ANTONIO CELSON G MENDES-SECRETÁRIO GERAL. 
DAR - 928/05,»; 
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MARIA SOUZA, CPF 778.048.131-04, auto de infração n°42. de 30 de dezembro de 2004, 
processo administrativo fiscal 135.001.314/2004; LUZIMAR ARAÚJO DO BONFIM, CPF 
010.675.381-94, auto de infração n° 3292, de 31 de dezembro de 2004, processo administratic o 
fiscal 135.000.001/2005; DIONISIO LUIZ COSTA, CPF 057.133.361-49, auto de infraçio 
3342, de 31 de dezembro de 2004, processo administrativo fiscal 135.000.007/2005; OSMAR 
PEREIRA DA SILVA, CPF 374.875.903-72, auto de infração n°683, de 15 de setembro de 2004, 
processo administrativo fiscal 135.000.925/2004, a COMPARECER, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da data desta publicação, ao Núcleo de Instrução Processual/ DIFIS -RA VI, para 
pagamento da multa resultante dos autos de infração, ou à Junta de Julgamento Administrativo - 
JJA,situada no Setor Comercial Sul, quadra 08, bloco "1350", 10  andar, Edificio Venâncio 2000, 
para interpor recurso, sob pena de ser inscrito em Dividi Ativa. 

JOSÉ DA LUZ ARAÚJO 

GERÊNCIA DE COBRANÇA 

PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA N. 51/2005. 
Processo 020.002.209/2005. Partes: DF/PRG x VICENTE VIVES GIL. Objeto: O contrato tem 
por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza não tributária da Fazenda Pública 
do Distrito Federal, a titulo de ressarcimento, conforme decisão constante no processo em 
referência. Valor:121610.886,00 (dez mil e oitocentos e oitenta e seis reais). Vigência: 60 (sessenta) 
meses, contados da data da publicação. Assinatura: 24 de maio de 2005. Signatários: Pelo Distrito 
Federal: MARCOS SOUSA E SILVA, na qualidade de Procurador-Chefe da Procuradoria Admi-
nistrativa/PkG/DF e pelo signatário, VICENTE VIVES GIL. Brasília - DF, 24 de maio de 2005. 

•A4r 
JARJOUR VEÍCULOS DE PETRÓLEO LTDA.  

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA' 
Toma público que requereu à Secretaria de Faiado de Meio Ambiente e Recursos HIdricos - 
SEMARH, a lie...Iro P.A.A............ ---.--....... ,.. 	• • 	.. 	 .. 	... ... . . 
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i 	. ANTONIO CELSON G.MENDES 
SECRETARIO-GERAL 	I  . 

Toma publitx 	— 	os osieuo ue meio éunmente e Recursos Hídricos.- 
SEMARI-1, a Licença de Instalitea., n° 040/2005 para a atividade de posto de combustiveis, 
lavagem e lubrificação, na SCEN. Trecho 01, Bloco 20- PAC, Vila Planalto- DF, processo n° 
190.000.2792001. Não foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental, Vladimir Pereira da 
Silva - Sócio Diretor. 
DAR- 1703/05. 

VIA ENGENHARIA S.A. 
CNPJ/MF 00.584.755/0001-80 - MIRE 53.3.0000405-6 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2005 

(Lavrada soba forma sumária, nas termos do § art. 130 da Lei o° 6.404/76) 
DATA, HORA E LOCAL: 3 de maio de 2005, às 9 (nove) horas, na sede da sociedade no SIA/ 
Sul, Trecho 3, Lotes 1705/15, Setor de IndúStria em Brasília - DF, CEP 71.200-030. QUO-
RUM: Presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme•as-
sentamentos constantes do Livro de Presença. CONVOCAÇÕES: Publicações dispensadas 
na forma do.* 4', art. 124 da Lei n°6.404/76. MESA DIRETORA: Presidente Sr. Fernando 
Márcio Queiroz; Secretário- Sr. Luiz Fernando Almeida De Domestico. ORDEM DO DIA E 
DELIBERAÇÕES: A matéria constante da Ordem do dia foi colocada em discussão e vota-
ção, tendo sido tomada, por unanimidade de votos as seguintes deliberações: I. Aprovado o 
aumento do capital social, com a integralização de bens imóveis, no valor de RS 15.290.729,32 
(quinze milhões; duzentos e noventa mil, setecentos e vinte e nove reais com trinta e dois 
centavos) pela Empresa Via Empreendimentos Imobiliários S. A., por conta e ordem do 
acionista Ocean Venture Participações S. A., coam também a indicação dos Peritos 
Avaliadores, na forma do art. 8° da Lei 6.404/76, para apresentação do Laudo de Avaliação, 
que integra a presente ata, independentemente de transcrição; II. O acionista Fernando Már-
cio Queiroz declina do direito de preferência para a subscrição do aumento de capital em 
Cumprimento ao art. 171 da Leio' 6.404/76;111. O capital social de RS 153.866.985,68 (cento 

e cinqüenta e trés milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais, 
com sessenta e oito centavos) passa a ser de RS 169.157.715,00 (cento e sessenta c neve 
mAhões, cento e cinqüenta c sete mil, setecentos e quinze reais) com aumento do valor 
ncm;sa das ações existentes; IV. Em conseqüência, fica aprovada a alteração do Art. 5° do 
E.,Litnte Social, que passa a ter a seguinte redação: "Art. 5'- O Capital Social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, é de RS 169.157.715,00 (cento e sessenta e nove mi-
lhões, cento e cinqüenta.  e sete mil, setecentos e quinze reais), dividido em 49.075.968 
(quarenta e nove milhões, setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito) ações ordinárias 

• nominativas e sem valor nominal". ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais ha-
vendo a tratar, foi encerrada a Assembléia com a lavratura da presente ata, após lida e achada 
conforme, vai por todos assinada. A presente é cópia fiel da ata da Assembléia Geral Extra-
ordinária realizada em 3 de maio de 2005 que se encontra assinada no livro próprio. Brasília 
- DF, Ide maio de 2005. Fernando Márcio Queiroz - Presidente; Luiz Fernando Almeida De 
Domenico - Secretário. Junta Comercial do Distrito Federal Certifico o Registro em 17/05/ 
2005 Sob n°  20050255410 Protocolo: 05/025541-0 Empresa: 53 3 0000405 6 VIA ENGE-
NHARIA S.A. Antonio Celson G Mendes - Secretário-Geral. 
DAR - 1705/05. 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA 
ADMINISTRAÇÁO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES 

E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
Em cumprimento do Artigo 8°, alinha "a" do Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Civis 
da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, O 
Conselho Fiscal do SINDIRETADF, convoca todos os associados que estejam em dia com suas 
obrigações estatutárias, para participarem da Assembléia Geral Ordinária que será realizada no 
dia 31 de maio de 2005, na sede da Entidade, situada no SDS Ed. Venâncio VI sobreloja 05/09 
Brasília-DF, as nove horas, em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos 
associados e às nove horas e trinta minutos, em segunda e ultima convocação, com qualquer 
número dos presentes, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: a) apreciar e deliberar 
sobre prestação de contas e aprovar o orçamento para o exercício financeiro seguinte; b) assuntos 
gerais. Brasília- DF, 25 de maio de 2005. Pedro de Barros -Presidente do Conselho Fiscal. 
DAR - 1707/05. 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO CLÍNICO VITAL BRAZIL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam convidados os associados do Condomínio do Edificio Centro Clinico Vital Brazil a reuni-
rens-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 07 dejunho de 2005, às 19:30 horas 
em l' convocação e as 20:00 horas CM 2" convocação no SHLS 716, Conjunto C, Auditório do 
Hospital Santa Lúcia, Brasília-DF, para discussão e votação da ordem do dia seguinte: a) Apreci-
ação das contas do condomínio; b)Apreciadlo do Relatório da Construção; c) Discussão de Taxa 
Extra para a obra; d)Autorização para ações judiciais contra os Condôminos em atraso; e) Eleição 
do Síndico e Sob-Síndico; f) Orçamento do Condomlnio; 8) Assuntos Gerais. Brasília, 25 de maio 
de 2005. Marcelo Martins da Cunha - Síndico. 
DAR- 1708/05. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMÉRCIO ATACADISTA DO DF 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDIN 
O Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Atacadista do Distrito Federal, no gozo 
de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os empregados da empresa, TOCA COMÉR-
CIO DE HOTIGRANGEIROS LTDA, localizada no seguinte endereço: TR 10M LOTE 10/5 
PAV. 11712 BOXES 24/28 CEASA, GUARÁ-DF, para participarem da Assembléia Geral Extra-
ordinária, a•realizar-se no dia, 31/05/2005 em l' convocação às 17:000h ou em 2' convocação às 
17:30h, no endereço supra citado, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Discussão e 
deliberação sobre a implantação do Banco de Horas, conforme a CCT, e legislação pertinente. 
Brasllia-DF, 20 de maio de 2005. Paulo Hemesto dos Santos - Presidente. 
DAR. 1709/05. 

Tormix ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S.A. 
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 

Toma público que requereu à Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 
SEMARII, a Licença de Operação para atividade de prestação de serviço de concreto pré mistu-
rado, no STRC/SUL Trecho I, Conjunto A, Lote 06, Guará/DF, processo n° 191000.357/99. Foi 
determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Paulo Renato Ximenez da Silva, Gerente, 
DAR- 1712/05. 



• 



SINDIRVE/DF ".• SINDICATO DAS INDUSTRIAS MECÂNICAS 
REPARADORAS DE AUTOMOVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, 

MOTOS E AUTOPEÇAS DO DISTRITO FEDERAL , 

' ' :•• ' EDITAI; CONVOCÁÇÃO.DE  ASSEMBLEIA fiÉyüúilwÂo s'p,,Pl.k.P5 Comissão prO-fu.ndação•de SINDICAFDDAS:INDOSFRIAS MECANI:CAS•RÉRARÁDO 
• ••RAS pe Ati'fOMÓVEIS; CAMINHÕES,' TRATORES MOTOS iktflOPEÇAS DO Dl', •.TRITO FEDERAL SINDIR~ - CONVOCA todas eitiPreaás ejon:repreSedittrites Ïegais de OFICINAS mgc;kiv-  lens, 	efierçarnatieidade icedüldentra no segmento de Reparação de.  • .1: :• Veículos e Acessórios, compreendendo-se Por CehtioAutoinfdivoS,Trarisforrnação e/ou adaptação 

• ; de ve•  leulfas, reboques e carretOS,AisternediuékElétrida;Funilária,Pliitura, Tapeçaria e Vidraçiela • :." .AlinhanientO de Direção.13alanceantento de Rodas, Consertos de Bicicletas, Caminhões, Carretas e 

19. 	 crf -AS 
At,. 

2 /áGO 2007 
AuTV' 	%. 70‘.00 

• f4„t5!•f-' 
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84,çgártta-feira, 3 de maio de 2007 

COUTINÉI0 & ÇtiA LTDA.- ME:, e ;VANI.ISA'ALMEIDA:COIJDNHO.  & CL LTDA LTDA (Nome de 
' • • fantasiaENX0VAISPAUL1STA) CNI0s,02.990508j0001-00;62.494.8200001-06,0221i.670/0002-

38,02,493.65910001-52 e 02.493.659/0002,33,ParapaiticipardaAssenibleiedéial Extraordinária, que 
-áerá realizada no dia,.04de maki 2007, Sendo o:" 1! grupe a's 

e 
 '02° grupo às I 5h, na Sede do 

:SINDICOM-DF,sito SCS QD.0613LAN°81E131.FICiOlOSÉSEVE11037ANDAR, em Batia- )F, • 
para deliberar sobre a :seguinte ordem doi dia: a) Discussão e deliberação para aprovação ou ião da " 
proposta deparcelamentO de aeOrdifFelta 'peH emPresa para'.  o ling:mie:MO dias fimiet'es refia,:ão; 	, 

..assianas gerais. Brasilia- DF, 30 de abril de 2007, (3etalcia Godliihá de Sales, Presidente. 	• 	. 

POSTO 212 SUL LTDA 

;1à.r1S0 DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Tenx pCibljeo que recebeu da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano dMein Ambiente 

Distrito Federal',  SEDUMA, a Licença de Operação de n° 21/2007 objeto do processo 
• 190.300.355/2000, autorizando a atividade de posto de abastecimento de comboiai veis, lavagem e 

lubrificação de veículos, no local, SL1C/Sul, Superquadra 212, bloco "A':',PAO -Asa Sul , Brasilia/ 
DE Foi detemánada tiélabfinição de Estude Anibierádl. Fabio Bectozzi, responsáVel legal. 

' • 

1 • • 	- ••••.• 	• 	 ENGENHARIA S.A: ' • 	••'• • 	 • 	• 	 • AUTO posTo MILLENNIUM 2000• LTDA 
• , 	• 

ATA 	AsseiviÉtkuÃ'cow: ORDNÁRIA, 'Ç NI:1140VA COM:40', 
ASSEMBLÉIA GERAL ExTÉÁOkbiNÁáA; REALIZADA EM 16 DE•ARRIL•DE 2007 

' 	DAFAHORA•E LOCAL:16 de abril de 2007, às 9:30h, ria Sededa'enraiinii1„ localiadiiio  
y".  SIA SUL. trecho' 03. loie 	Sdor de tio/Uh:ias; pra:dl ia/DF. 2 ".ég.s..Esok: 

totuliaade'dóaacionistas,: &inf.:finfe aSsibettiras eenS1aiiteS de Liiin1 de Presença .de 	da 
Cónipanhia. 3 --..pLIBLICAÇOES FRÉVIAS: a) Aviso gAeifinjStas Dispensado a pikliefição: do
Aviso aos Senhores Acionistas tonfomse disposto no art 133 parágrafo 4 da Lei 6404/76 b) 

• 

Éditalde Con.VoCação-Poárialidade diiperisada ria forma do parágrafo frdo ari,124,'ilá Lei 6:404/ 
76; e) Publicações dervarb: 1 33 da Lei 6.4o4n6 	erd13"de abril  de 2007 no Diário Oficial' 

.1 	do Distrito Federal e no jornal ( orMio ErazilieriSe. 4 - MESA: Presidente : Sn Fernando Márcio , • , • 
, 	. 

OLICirOZ; 8c:cré:is:Afim:Luiz FernandóAlmeide beDorrienic0 DELIBERAÇÕES TOmADA.. 	, 

	

em ASserdbleid, Gerai Didinifild: a) Após a•resPeefiVii leiMinç'voiaçãO,•mon;40,1/41`0 .'irg;;,, 	• 
•• 	restriOe's,"o`ii.aláncri•Patiimoitià1 eái denuda DentonátraçãiFiriiiifceinis•refeijenteS aii.eifercície ••• 

sociihIencerradri em 31 de dezembro de 2006; 14 ratificada distribuição dividendos 	O.: 	: 
VeXere'Riff 'fie 2006 no 	tit' 8.021663;13 j(eitd,iiiillifies' dei0deentOS e 'Setenta e•ildia :Md • ," 

1. 	• 	 • „. , 	- 	- 
ir teéié.4á para oiàiiáiiiet,isiisi.i4át-o'ài.'"Fuilai.,6S,fátáki:õifélio4,(WO41.i.igti.*: 

. Vice-Presidenc o St Luiz Fernando Almeida,De,Denienied MareidlienritieMoieitifi , • 	.9 • 	- • 	• • ô cargoéie Diretor Sem Designação Especifica Cujo mandato 	em 22/03/07 e tem0-: 

	

: , 	• .." 	a em 21/03/10 Os:reeleitos declaram não 	inctirsesein nenhumi crime previsto lei, 
quê Os imPecam de exercer atilifidades1nereantIL 6 :••EN. CERRAMENTO: Nada mais havendo e
tratar, fonim suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livrei 

•• 

PrOPrioiálluil: tendo sid,•;lidá e aPi1.,i1'eda, YO Per, todoS Pre.sentes:assinada, Fatit é a cáPia.  fiel 
da:Atá que iti1egia eonipetenieLiVio.BiaiiiialjF,16 d.-edis:rade 20071Fernanflü:Márcio QneiroX • • • Pri;sid nue. Lida' Fernando :Almeida De•D'9111ertiee: -Saciei:silo. Jorna 'Comercial dó Distrito,,,  • • •I'Federel•Certifico o iésistroein27/034/07 à61;4,rio'ái0á4§L".14;Ái.À OY/022343 .2 

3.0000405 6 ,:yia•Engénharie 	Antiania•ÇélSon-D,Metides iSecreiabio-gérab 
• • 	' 	• 

• ';•; 	,••' • n•• 	 . 
MARMORARIA 'BRAsii:CENTRÁi:,LIOA 	- 

	

AVISO pÉ iiEpuÉRÉ%;wNTÕ DE LICENÇA 	 j 
, Terna publico que requereu a Secretaria Desenvolvimento Urbano ehilicia Ambiente SP)11- • 

• ", IVLA a Licença de gliá..4páiii-áii,';idid'Éati?o:fâcVenciliiièivfai.Mrire 	 :•-•-• • , 
Trecho Oi Área EspeCial SIA• DF,••`:pri.icesse 19 000:9575/96."Foi deterniinada a elahdiação de 

.e• 	 , • 
•  , 	Estudo Am ientaLyaldiyitteRe'reira dijá Saritod; &Seja Adia: 	; 	 • ' 

• • • 	 ••• 	•• 	' 	• 	' : 	 • 	 •: 	: 	• „ 
DAR 671/0) 

. 	. 	, 	 . • 
• vi4 'ENIFREENDIMENTO'S...1h10 elLIARIOS 	 • 

• • ••''. • 	• 	ONP.103::554.207./0001,04 '. •N1111E 	 - • ••• 	. • . 	— 	 •:. 	 • 	, 	..• • ,! 

• 

1 L'.1)Aik

INARIA 

:HORA'"E:04 I6'de 	cie-:2007, as"8:300•Mi Sede da`derfij1finfiii; 

CNP] 00.584 55/0001-80 - NIRE n 53.3.0000A05-6  

lOcauzaCa • SIASUL treehe 03 lotei 170á/lF,rte; SeMide 	Erasili4F."2.- -.RÉESENçAi • PreSen Xtotalidnde cloi.adinistiii,,etinfiatniebaShuituras eonitainieS-410.04'éRresença 	• 
Acionistas da Companhia 3- PUBLICAÇÕES PRÉVIAS ,!t) Aviso ÃefonistaiL:Diápeni;" afifia:11 PublieaçãO.driAeláriaoSSeribereSACionitiii,Ciinfdrinedisjfeato.nOiaCU1-33,:Parágiafe 	: • .4", ‘18-.1.ei.6À04/76; b)Editaide ConVdefteãO:CiÉciiinalidade diSPenSadínafriirna.116 parágrafo 

• 411110 art1i124,dia Lei 6.404/76;;e1Publiefiçá,eiclo art.'133 da Lei 6.404%76re'dilzadas 	de• 
." abril de 2006, nODifiriiá0ficial•doDistrite Federal á najtirnai Çoireid 131exilierife. 4,, MESAS 
• ''.•• Presidente: Se 8e.r.tienrio Mareie QUeireg;Seeretárim,LiiiefernanddAlineida 	 " : •- DELIBERAÇÕES TOMADAS: APOS •repeciii:di leitura e votação, forem áPioVadOS Sera 
.."-restriçães, Baláncia:Pairiiimitiaje ai adilais Dinionáitaçãda Financeiras referentes tió exora- 

ciesocialoncetrado eric3ide degerniSCO tlei2006;fi-;'ENCER11.AMENTOj•NadithiSbM'.eilfio..'.• 
a tratar, fórard suspensos os trabelhes.41,e1o. te0.11?1,1"110eSá.119 À 	 atf, riolivro próprio, 

	

	. 
gual fendo side lidwe iprOvada "Vai Piai iodes eis Presentes itisinada.:ESie.en cópia Fiel da Aia "que integre o competente Livio.'Erasilif0F, .16 de fibillfie 2001.:Fernanfte" 

Makin Qüeirog - Presidente; 	Fé:Mande Itnéidti De Dome.nico i,"Seeretário•;:jünta Co- mercial do Distrito Federal Certificou iegiatiO ein 27R:14/07 Sob fin1' 20070223440 Protocolo : :07/022344:0- 'Ernpresa: á..3 3 000005 9 	EcapreendiMenioS,Imnbiiiárioi SiA,.Antonio • 

• 
: 	'Torna PúbfiefiqUe1eqUereu à Secretar-1a-  deEitado de DeSériVolvirneritoUrtiano e,MeiciAmbiente • de Distrito Federal :-ISEDUMA, a Benojiação da Licença' de Dperaeão do processO 191.000.224/ 

: 	• 	. 

2000, autotigandoia afiVidade de posto de ablisieciinento de CombüRlveis; laVageni e lulaitiCação 
de veículos; no local quadra 01, conjunto "A", lotes 05 c 07 	Metropolitano Taguatinga/DÉ. 

, Foi determinada s'elaberaçãO Estlifki Ambiental. Marcos Pereira Lembiirdi;reapciVel 
DAR-674/07. : 	' • " 	• • 	" 	" 	• • 	, 	. 

j  .JUNTA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/08/2007 SOB N°: 20070516324 
Protocolo: 07/051632-4, DE 16/08/2007 

~rasa: 53 3 0000405 6 
VIA ENGENHARIA S/A cio Ambiente 

190.000.261/ 
ANTONIO CELSON aMENCES 	lobrificaçáo • 

SECRETARIO-GERAL • 	 a elaboração • 

• Painel, Rádios; .Torii:Fitas, é 'seus ACesadrios, Radiado:às; Retifiques, Triciclos, Velculos Náuticos , 	(Barcos, J ki e Lanches), Retificas de Motores e Peças (Blocos, Cabeçotes e 'tambores de Freto, 
•

. •;'. 1,••Disefis de Énibié1igen),.plat6):,,ÉditáSfidbideltise'Ainfideeedtireá; B.eCOndie á:inani:et:to de Baterias é Peças AttioniotivaS rMbistrijolje4ral,paraASSEMBLEIADE•FUNDAÇÃO; que será realiza- doem    Águas Claras 	no Seguinte endereço ADEADUAS CLARAS CONJUNTO 19 LOTE. 
17, nó dia 18 de Maio de 2007; as 1240;  páradelibrar sobre a Seguinte ORDEM DO DIA: a) • ftsndação do SINDICATO DAS INDUSTRJA MECÂNICAS REPARADOIS,,AS DE AUTO-

" MÓVEIS, CAMINHÕES, TRATORES, MOTOS E miip'pgç,Ás pci DISTRITO FEDERAL. 
aprovaçãob) Deliberar sobres 	o es uto, 	leição: a diretoria, fl Filiação a entidades de grau :superior; e),Aprtniaçãodo 	Inensididadeseeial, -'ACOinissão PrOFtindação do SINDICA- TO. 2.13s - Somente vão se.  cregeryclar e PiaticiPar da assembléia de furulisção einriresitS, pOr SOUS préposios proprietários, que apréSehtarerii,:ad inicio dos trabalhos, origineis e Cópias do (moira'. (e ioeiát atualizado (última alteração, Se fiotnier)Ondeefinite.atiltdaiidade iériráseiniegei. _lese ••AlfredechiAmeial,'Preiidente Cciinissger".• ' "•'• 	' 	 • 

. 	. 	• 	 : 	• 	 . 
•" 	: 	' 	 •• 	 • • .: , • "s •• 	•, 	• • 	• 

, • • ' ÉLÁV.10 MOMO DOS 'SANTOS: r'•••• 

•̀', , 	 pÉ REQUERIMENTO DE•LICENÇA • • 	• 	. • 
 •"-: Torna público que requereu da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Anibi-
:: ente SEbUMA, a Licença de Operação pára atividade de extração de cascalhe lateiltieo,na.  área • 3, da área isolada Tabatinga,, Iplanaltina. DF.:Processo 190.00I:090/2005 ::Foi determinada a elaboração EstuddAinhiental'ResponsáVel; Flávio Momo dos Santos..., . • 	: : 	• . 	. 	• • 	. 	, 	 _ 	. 	 . • . 	 Nktomo r  DOS.  SANTOS. • • 	 • 	• 	• 	 • 	• 	• 	• 	 • 	• • •.• 	• 	• 	• 	• 	• 	• • • 	• 	- 	• •• 	• 	• • • 	. 	• Avisp 	Rgee.Bit4ONToliLiceNCA 	. • Torna público que iecebeu da Secretaria de Estado de DeiçnyolVimento Urbano e Meio Ambiente •,',..SEDUMA:a Licença de Instalação 07/2007 para atividade do extraçãe de cascalho lateritico, •, na área 3 da área isolada l'abatinga, planaltina -.11F. Processo 190.001.090/2005. Responsável: 

• 



• 



fr, ij) 
• e • 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
SECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO 
JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

, 

Página: 001/002 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
VIA ENGENHARIA S/A 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÓNIMA FECHADA 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) CN PJ 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

Data de Inicio 
de Atividade 

53 30000405-6 00.584.755/0001-80 09/03/1989 01/04/1980 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF CEP) 
TR 03 LT 1705/15, SIAS, GUARA, DF, 71.200-030 
Atividade(s) Econômica(s) 

412 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS .  
421 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS URBANAS E OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 
422 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENERGIA ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, ÁGUA, ESGOTO E 

TRANSPORTE POR DUTOS 
429 CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 
439 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO 

3314-7/15 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA EXTRAÇÃO MINERAL, 
EXCETO NA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO 

3314-7/17 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 
E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES 

3314-7/18 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA, EXCETO MÁQUINAS- 
FERRAMENTA 

4110-7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
4211-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
4213-8 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
4329-1/03 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, 

EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 
4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 
6810-2/01 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 
6810-2/02 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 
6821-8/01 CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 

7111-1 SERVIÇOS DE ARQUITETURA 	 ..- 	,Ç 
n 

7112-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

7119-7 ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 	cr) ct 
g' 

7490-1/03 SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLj S E P4fM.IAS(\,.,„ 	•'. I 
1 141 a n 	 r1,1.0,  

BRASILIA - DF, 21 de agosto de 2007 

ANTONIO CELSON G.MENDES 
SECRETARIO-GERAL 

• k9'\ 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
SECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO 
JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL r." r jut),  

Continuação CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 002/002 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
VIA ENGENHARIA S/A 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
533 0000405-6 

CNPJ  
00.584.755/0001-80 

Capital Social 
R$ 	169,157,715.00 
(CENTO E SESSENTA E NOVE MILHOES CENTO E CINQUENTA E SETE MIL 
SETECENTOS E QUINZE REAIS) 
Capital Integralizado 
R$ 	169,157,715.00 
(CENTO E SESSENTA E NOVE MILHOES CENTO E CINQUENTA E SETE MIL 
SETECENTOS E QUINZE REAIS) 

Indeterminado  

Prazo de Duração 

Diretoria/Término Mandato/Cargo 
Nome/CPF 	 Término Mandato 	Cargo 
LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO 	 MO0000000( 	DIRETOR VICE PRESIDENTE 

155.768.259-34 
FERNANDO MARCIO QUEIROZ 	 )000000000( 	DIRETOR PRESIDENTE 

003.811.526-34 
MARCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ 	 XX)0000000( 	DIRETOR 

645.893.901-91 
Ultimo arquivamento 

Data: 20/08/2007 	Número: 20070517967 
Ato: ANOTACAO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE 

Evento: ANOTACAO DE PUBLICACOES DE ATOS DE SOCIEDADE 
• 

Situação 
REGISTRO ATIVO 

Status 
CINDIDA PARCIALMENTE 

Filial(ais) neste unidade da federação ou fora dela 
- NIRE: 	 CNPJ: 00.584.755/0006-95 
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 
AV RAJA GABAGLIA N°4859 SLS 426 A430, COND ED RAJA WORK CENTER, SANTA LUCIA, BELO HORIZONTE, 
MG, 30.360-670, BRASIL 
- NIRE: 	 CNPJ: 00.584.755/0010-71 
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 
AV ALMIRANTE BARROSO N°438 SL 208/210, CENTRO, JOAO PESSOA, PB, 58.013-120, BRASIL 
- NIRE: 	 CNPJ: 00.584.755/0004-23  
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 
AV DAS AMÉRICAS 3434 SL 404 BL 02 PARTE, CENTRO EMPRESARIAL MÁRIO HENRIQUE COSEN, 
TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, 20.020-080, BRASIL  

- NIRE: 	 CNPJ: 00.584.755/0003-42 	 I'm Cli'< 
0 ti O' Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 	L 
2:2 t 'A 4 

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK N°1726 CJ 72 PARTE, ITAIM BIBI, SAO AULOO: ez0.4. 
BRASIL  

, 

BARRA DÁt  

som: 
O ái i ,. 

3 s 

BRASILIA -• DF, 21 de agosto de 2007 

ANTONIO CELSON G.MENDES 
SECRETARIO-GERAL 

• 





CONSTRUTORA 

BARBOSA 
MELLO 
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de con'dfloeë entreasAtlas;., .eandoCON.STRUT( 	dAttlf~ W'.1,1,0 
t. 	...- com o capiLal.de DEZENOVÉLHOES',.jDEYORUZEIROS (Cr$19.000.000,00) repre-

sentados por DEZEÈOVESIWAÇOEWM.9;Aid0) .;. assim di.ntribuidss: AFP'ASO , 	, 	,,. 	., .. 	 i:1:;,;,,,,* 	'' ••  , BAUWA MELLO, 5.590-.(cindoma!Apiinhentaa e noventa) açoes no valor de 
0rV5590.000,00:(C3nceffil',1h7SeíNiinfien'to:a:e noventa mil cruzeíros);':FER- ,..,- 
i,U-.WO a:h.O.PELLI,.5.700..( -cinco4pil'.eÁeetecentas) aç'cles no Válcr de Crj'... _ 
Cr 5.700,.000,00 (cinco MiltiSdaelseteCentos mil cruzeiros).-FANDO V0A. - _ 

	

, ___--..... . 	. 	 _ 
PELLI joSIOR, 950.(novedentásgedinquentà) açees no valor'de•Cr...-:. ..... .:' 
C:C$950.000,00 (noVecentow.edinq4entaÀileruzeiros); ANALiN7.0 CAI - ' _ 
.PÁLL..t p.  950 ÁnovecentainquonteL,ii-oed- no valor de 0r1,950000,00j(no, 
voontos e einqüenta:Mileu,ze'ir'eS);-,MARCOS ASSUInao SCARP.LLI:., q50'(no- 

i 	:. 	 . lizecni.:ne, e cinquenta):-ta) 	(noveCentos ejcin- . 	. 	. -- ,• 	..,•: .-.' :..,kÃ'' ,', ,' ,, , ...  
quenta mil cruzeiros), 	950 (nOVecentas e. ,6n- . 	 . 	_ quonta) açoes no valerdeïC 950.00000(novecentos e cinqüenta mili,cru- .-
zeiros); (LOTILDE -M0NTEIRO;1-50p0K,MELLO782 (setecentas e.bitenta'e 
dua:1) açoes no,  yelpre',0072000,00(eetecentos e oitenta e dnis mil. 
cruzeiros); JOWI:AFFOÉSO'MONTETROBARBOSA,SELLO, 782 (eetecentas e diten- 

L.:. 	.ta e, duas) w;ops:0:-.4r.i000i: 74.000,60 (setecentos e oitenta e dois 
• 	mil :cruzeiros), i ti5CIOA-gTólgOM0RTEJEtçSAR10U MEU.,0, 782 (aeteceáa's e • : 	.  oitenta e duas): ágoeenoValtrYdeer$782;000,00 (setecentose oitenta e 

5 	doi; m.il cruzeros);- MARik:IWONCEIÇA0,-SONTETRO BARBOSA MELLO WuRTADO, . 	,  
fl' • 702 (setecentas e eitentaeaáliaçoesno valor de CrW182.000,00 (sete- 	: , 

centos e oitenta ,e doia'mitiel.o.s1,0IA..TERE:',INHA MONYEIRO BARBOSA 1 

,,•• 	MELLC, 782 (seteeenteriti,,:oiâenta'fa'TdueS-Y:ieçoes 'no valor de Cr782.000,00 - 
,( setecentos e

í 	
:pitenta:"é:deiii";:iiiirC'ruzeii.OS) e ficando a ."CONS'i'l?uTOÊÁ 

:`,....• 	•-,,E1),N A 	P ND° ' s 0AR'  ELL'I 5i'S'/A;:,'"":::410I1,:44.,i-tal.'• d , o . 0r$19 .000.000 ;00 ( DEZENO- '• :.". 
..,. 

, 	. 
VI 	MILHOES DE GRIIZEIROV rteb.britõi'diyididos?-'em DEZENOVE MIL AÇOES(19400) : - (-1  

_, 	. 	. 	., 	._ 	 , 

assim :distribuidasLFRIMARO'MjUIPELLI',•,;i:5.700 .(cinco mil .e:s..etecent-a..'i;) ..,.--,,er,~ ,'. ,;', 	: 	---- :,z,:•• -. aç'c',es no'valorde'01.45700W00'0
~
0Joinaomilhoes e sétecentea.mil  cruzei-

ri), Al?PONSO BAR30SICMELL0'5590';(cincW,mil quinhentas efr-noventa)4Us :'f! 
.:., 

. 	_ 	. 
no valor de Ort5;0596.-à00-004díndoAnhii A gesuinhentos e noventa milYcru- , 	,  
z(iros), phRNAND0,,SOARPELlajOIOR;.:950-(novecentas e cinquenta) açZes 
ne'vaior de Cri.95:0:00004iii4 :ÉCSeOinquenta mil. cruzeiroS); mãebs ,,•,-,,,..,,,,,,Á.,,':,:n.,,?-2.-':';',:'  ,.., —ASUNÇXO'SCARPEi.1 51-4WO4C'entáS'J'aCinqn.enta) ar' 	valor de cies no 	Oi.S.; 

Ll 	Or.$950.;000,00 4neyeeenteé -0"~entarililcruzeiros); ANA A5SuNÇX0 SOAR- 

, 	. ...,:, 	 k.A..à.:. ), ': 	. 	, 
, 

i. j  '... ....-,LLI 950 (noveCentadaÃiriquentia)ar'SSe:no..valcr de Or$950,000,uu. 
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a) 

2.'19.5u0 ou 
107..911.124,90 

de ,r782.000,00 ,ÇeetocentCe-ortenta e dois mil 
cao om que eata -irropesta.sejáal'irovada,e.tendo em vieta o bainno levhn- 
tado e!Á trinta è 	corrente ano, as dv»v eoceades fi- - 
carNo com oc valores.do'AtiVee'Passivo:do referido balanço, dicrimina-
do &I  

a) lk firma "CWTR0TORAtI0MELI0 	ortencer7to os gu.intes 
valores do 'Ativo o PaCái'Vo'i.. 

4.2LA V 0 

cruzeiroe), 

1 mobi 1 í zado 
. 	 .E34.0953,95 

,.:•929.395,40 
Mveis e-uteneTlios, 	*:527.775,35. 
Mveis e Utensfli,ca:.reayalisdcs 	.36.847,50 

. Vefeulos• ' 
Vefeulos reavaltadde 
Mâqtd.nas.Posadae. 
Naquinas Pesadae . reaváliadà 	1.a36.260,00 
Mquinas e Forrementaw4Piversae*4683.625,25 
Máquinas e Ferramentaa.'4Die'reas:.  

f ', 1.034.230,60 
_ 	18.650,0e 

vida 

65.000,00 
872.500,25 

:100.uu0,00 
697.920,75  

23".262.695 9 35 £3,00.000,00 

.5:448.8.46,50 
28.225.000,00 

3.317,50 
O)Pendenes 

Azurita-lea 
Serviço deCaratinga 
:.;er.v4o tWitabirite: 

Comsonsurt6..  
Canoes 
dacos 
4oes Caublonadà 

460340.83- 2,90 

5.0.84.?31,60 

l!P1.852.558,00 - 

im6veis reavaliad.Os, 

227d. 715,40 
330.026,5u 

23.954.901,00 

reavaliadae,-
bemoventés 
Apnices Títulos. da 
blica 
Aç*Oes 	, „ 

Ler1474 _ 
C3tan de,Capitalem'lareiparlad, 
.Depesas de Instalaçe0 

Dj:sponivel 
J5.014.657,60 

. ,E :meus - Conta Dispo-4/16', 	2.069.624,00  
ReálizÁvel '- 

Contas Correntep»Ativae 
'Tf.tulos a Receber 	" 
Estoque 'dos.ArmazentG, 
Estou° dos:AláoarJ4áde, 
Mediçoee.a.Seceber''' 

. Abonos 

_- 30.060;00 
L:190.766,70 

. 651t571 30 

- 2.098.uo0,00 
51:.500,00 

a rtle vx -wivel • 
Opital 
Fundo de. Reserva .- 
Fundo de.Depreciaçao 	_ 
:?undo do.ReseryaEsPhoXa 
Fundo de_Rot-serva..j,egai4' 

.Lueros Suspená 

womoo,00 
.33ó4o6,00 
2."870.431,50 
628.020,50 

`;• -:133.a.58,e3o 
,288.660,25 •• 28:853,677,05,  
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b) ), firma "CONSTRUTORA:51ERN cCARPEL'U. S/A" pertencere os seguin- 
tes valores do Ativo aj,i'assivvv,  

fmobilizado - 
1me3veis 	. 	, , 	 840.953,95 

_:.Im6veis reavaliados 
M.dveis e' 0 tenbilios 	

929.595,4u' 
527.715,35 

' Hm&veis eutensiliosreatiliados . :56.847,50 
2'0278.715,40 

veículos reavaliados; 	 i,,- 530.026,50 
' Mdquins Pesadas -,., 	'22:150'0968,70 
MÂquinas Pesadas reaVaItadasU602.720,00 

. Miquinas ,; e i Éerraálén,t4àI)iireip4'.;683 625,25 
Mâquinas e-Fértamentaái0eréaé  

• 	. Apólices ,a ,.Tftúloe 
- blies  , . 

3:014.657,60 
2069.624,00.- 

reavaliada' - 

AçOes 

1.0340230,60 
- 

2:234.010,95 
. 	' 

 
65.000,00  , 

Adicional'. 'de Rendee 	.:872 5u0 25 
C6tas de CapitaIemaariCisoa9»'.'" 100.000,00 
Des pesas . de lnsteleçad - 	, :110.879,65 
Semoventes 	 10.650,00 

R eal i  
Contf. s Correi t eaa'ase 
Tf tulos a Receber 
Estoque dos ArmazeriS/;, 
Estoque dos Almo,carifade 
Mediçoes , a ;Receber 	• 
Abonos 	 - 

62ã95,55 
. 4.00 000 00 
'A84.770,75 

5448.846,50 
28225.000,00 

b) F:xi ivei  
BanCoa - Conta FínanciaMento 	-,24á27664,30 
Contas Correntes .PasSi've - 	'3i.917938,55 
Tf culos a Pagar 	 ' 	840.200,00 
Folhas de PSgamentw„ 	 1.440.260,95 
Contas a Pagar- 	 H34.615,20 
Fornecedores-Diversos 	- 616,180 ,i5 	73,127,065,95 

) Pendentes 
Mediçoes a Regularizar 

C 	omoen sa(ao 	• 
Títulos Caucionados 

. 	Tf tulos 	Deposi tadOs,,'.em 
CauçRo . da Diretoria 

• 
- e) LUORW; DRSTE 

1.252.502,55 

2.098.000,00 
51.500,00 

• 50.000,00 2.19'90 1)00,00 

2497.779,35  
107.911.124,90 

Belo: Horfzeii e, 	maio de 1.958 
• ' 	- 

( 	Aff ons o Barbosa .Meile' Diretor Presidente , 

( a) Fernr,ndo Scarpe11i-, iretor Gerente 

( a) Francisco -.Andra 	Guarda 'Livros - L',-Irt0 593 - C.R 
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Poder Judi 
do fgooloolog ojae'oro', Corregedorio,G,jar,r..,' 

de isca izacão 
AuTENTIcAçÃo  

AE6..í.á746 , 	. 

J 



• . 
V,tri.21Te Azurita-itauna. 
{Serlo de. : Catívtinga.~. 
':•ervio de itabirito 

"IF'enl'ao 
Cauçoes - 

. 	_ 

Bncos - Titil1os";:em:CUSt̂6dia 
.4con GaucionadaS.; 

- 

1.19U.7e6,70 
651, 571 

: 

„ , 

- 

. 	' 	• 	, 

• 2."1:-)9::*,., CQ 

. 	. 
' 	• .,.„ • 

• 

a) jia° Exid.vel 
. 	, 

Fundo de .11éSe'rvá 
.Fundo de:DepreciaCao 

Fundo de ReservaEspe.dia 
Fundo de flesei'siaIçgaD4N 
Lucros Slispensost 

* 
b)  

Bancos - Conta Financiamento: 	 24.278.664,50 
Cont;s CorrentesPassiV0 29 -.363.882,05 
Tftulos• a Pagar~~- 14,;84002uG,uo 

. Folhai .de Pagamento 
Contas. a ,Pagar~PM 34 6L32u 

• • 'Fnrnecedores-Dilieb. 

c) Prn421112.P. 	- 
Mediçoes a Regularizai 

• d) Compensaqqa,,- - -" 
, . • Trmlop..,  

' U'it.uloS,DepOsitadoséügenCoe, 
ao da Diretoria-S -1 --- , 

L!.;CRO DR:PPR,BALAN90JPh 

. 	. 
„ 

19ÃÓ00.000,00 
933406.,0O 

M70.431,50 
628.o2o ,5O 
.133.15E3 „E-30 
288, 660  

098,~0,00 

''-50.006M 

, 

280-'853, 6!705 

70,595,810,25 
• 

1,232502,55 

2,19 5u5:00  

2.i,497 , 77935  
.105,.377,069,2b 

• 
B10 ktoridnte 5]. de 'raio de 1 95 

(2)  Aff°115m  
(a) FornandoScapeiiiPlet'ojq'rente 

(ã) (art, 593 -C- 

IV) 	Em virl„,udwdo_desdolaMento.ora -nrOposto, ficar;o, 	s- 
edndos, co,...2stituidas peloc-GMep"MóbapiOnietas dentr, Companhia, e 
ma.proporçao, isto, 4,'.,cbms,,ÃO,IMOSplementos desta soci,cdatle, 
cada uma, agirar.CómOmeeMO'OpletiOSOtial:desta,,scunde"., • 
da legislaçao v1áenta,O.g.0dOãOjie1d. ,e2gu1n'tes estaTtutos..,--I 

. 	. 	- 
MELLO 	" 

• ' 

Lien.ominaaó-f-43 -• • de-pbje±o -caita1. 

• 



• 

• 

ocurnanto 0~ 
entado. 

o da verdade>i, 

- 
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FLASI-1 N 

Art. 19  -oba denominacao dONSTitiT0RA BAUOSA MnLO S/A, fica cons-
tituida urna sociedade antniairOindUstriale,comercial, com sde e'fOro ne 
ta cidade de Belo Horizente0apital do-Entado dc ini' Gerais, quo 
regida pelos prosentesestatuteeepelti legialaçao vigente e que se-ori-
gina do dendobrainentodatitOIECOWT,WAVRA SAR13(, A MELLO,. SCA1~1.1 
desta praça, tendo, :per:ObjetíVó.indstria e Oomtçrcio de coru*rw;7to em 
Geral, fiscalizaçao, estudoecoMprae , Venda de materiais e, 
quer outras atividades 'cluerespeito a t,ete objetivoe witraf -; opera-
.. coes comerciais para as quaip»naohaja regime legal especial. 

Par4/:Tafo dnico - Acrit(!riDiretOria, ,poderá a sociedade criar fi 
ai e ou nucursais,nesta-oti éi dUire Praça:, bem como assoCier-se á OUtn-
sociedades ou delád, participar.' 
Art. 29  - O capitalseCiaIdeg.soCiededele DEZErPi0V5«1LL DR ORWM-
ROS (Cr$19.000.000,00);YdiviáidOD'EnNOVE MIL (19.000) ecoes do Valor . 	• 	,•• 	• 

nominal de Cr$1.900,00::,(HtiiirtizeirOsea1a una, comuns ou ordinAriac 
nominativas ou ao P,ortadorVontada.f.doacionistn. 	' 

- 	, 
§ 19  - A sociedade 'podera»representar - as:açoes por cautelas, c(rtificaaos 
ou títulos m5.1tiPloe,:semprisr,Sasinados ,por DOIS ;2) Dimtores. 
§ 29 - 'dada ao ordinAriadartdireito a um voto. 
Art. 39 - A duracao dasociedada.,4 por prazo indertem 

,&óLOn U.  
CAPPTULOSÉGUNDO:  

reter-Superinterid'enteeri010a2Y:f,DiretOreeT4cnicos, os . guaia.aerao_el ,:d- ... 	, 
•",, 

Los por DOIS,.(2)',:atiOadià~aieiR6,:eom 82 atribuiçZies e oirpo- . 	. 	 , . 	. 
deres constantesclêsteheatiatU ,  _ 	. 	-. • . . _. 

	

	_ . 	 .. 
Art .59  - A investidurano -:-cargede Diretor se far6 mediarye.o rop:istro nb 

(50) açiies com que ca—, 
da um, deles garántirsuçÉestO 
Art. 69  - Os mandateadoeDi?reteres-:terminarao sempre a 'MINTA.  ( 30):de 
abril seguinte' tCeieiO:Meere»,prodederde - jeLairo a abril, de f(Srma 
que, no citado' diw,TRiNU~W 	 a ide 	período eletivo aver 
, 	. 	 . 	, 

o::i-.4rmino é o iaídid,AapeatawidO.bAU'retores.. 
' No ca2o da-MertrenfiCia'::OU ausência por mas de 'PR TA (30 

dias de um Diretor,,Seráfeita?À -,SUa.-aubstituiçao pela f(Srmn ,n::1,:,iinte: 
, 	. 

a) O Diretor-President"ieeéreUbétituido pelo uireter-uperinten- 
. 

. -:, ; ., •:: " 
,dente quepodertidi4iiilárábAuee,fune.o.es  ou convocar um 
,tor-T.4Ohieciarpst~reteCargo,'enquant'O'W . ( itu - , _ , 
rétor-Presidente, 	 .- 
.- 	 ,, 	. 	 ,.-, 

,1)) o .DiretOrS~riten pn eJaersuosti..uido pelo Di. tor-T$On _ 
designadOpple .r'aorpriaSidente -,-, 	. 	.,- 

. 	. 

,-..• ,c) 5endo:neCéeaária:e2atiliatitüiaao:niesmo -temPo' WDirotor* 

tos, os DOIS-(2) 	 otorow.  CaloOsonjuritaniente : oeu  
Presidentee,2• 	reto -- 

•• •••'•.; 

• 

Art. 42  - A sociedade,:oer vadminiatredapor Uma Diretoria da qUal farao 
parte acionistas ott:nao.,:,.'tOdoseeidenteiino Pala, escolhidos pela Asv-cm-,• .„ 
bl&a Geral e- .crileserUeoitiPeií'TeaWâeAkP41iretor-Presidente, UM kly 

, 

livro pr(Sprio dasoCiedadeda-caPçaoÁeCINQuENTA 



• 

I 

i 

I 
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Fazer:,.reCebimentos (Olualqüer espécie, dando o .recibo corres-
pOndenia:', 

: 72) - obter financiamentos; assinando os documentos quê 
eérios; 

_ 
Representarsa firmaem'-concortências pUblicac 
cumentos que foreMneOessárioa;.. 

- Assinar cOntratOkeálatratOS:-,eM nomo 
ParticIparuando Ulf=arneCessério # 
iS Pireterea;:. 

,OsiUcrosedividandos 
esi,aititbil • • 

- 	; R  

forem neces- 

• 

,- _ 
,Ds cargos:daqUeléOireierea. Nêste caso, no valoraras . 	.-- 

. 	atos uratietiàOr'UMDiretor sem a participaçao do 'outro. 
,,. 	 , 

, § 29  - Podenl,tambèm,ncortercaso.e-Convocaçao de um acionista, por 
parte do Diretcr-presidentecii,na falta,dêste, da Diretoria, para subs-
tituir qualquerDiretorhOStaeos,,dopresente artigo. 

	

t.) 5° 	DiretbrqUe»foreleitOem - sUbatituiçao do outro, completar o 
•, 

mandato do substitUido 'eiceete',.nOCaSO':.dconvocaçao temporéria por do 
- 

;M.rt.or-Presidente ou • da:,biretOria,'aqual cessará com o désaparecimente 
da causa da convocaçao.-• 

	

4 9 	Compete à Diretoria conceder licença aos Diretoras,' :'fendo que esta 
• ••• 	, 

nao.poderé exceder deTRIÉTA:430::dia'squmndo remunerada.' 
§ 52 - O Diretor ,que subatiiiiirci'liceneiado ou ausente, até TRINTA (30) 

,dins , acumulandOexiaafUnçceso:,,pereat;.erá provento por 'sua substitui- 
. 

Art.' 72 - COMPETE:À P1RETORI • 

1) - instalar filiaisag hciaa sucursais e escrit5rioa onde e quando 
julgar conveniente, 

II) - Associar-se à ,6útrabacCiadades. delas ,participar; , 
I11) - AlienaroU'':dareiPo'teditqualqUer bem imével da sociedade. 
Art.á2  - So atribili'ç'jeSesPe-Cifieasdos Membros da Diretoria, além do 
que esté previetóerli'LCiaaenuMerádis:a seguir: 
A)'- COMPETE AO:.DIJÁIrgOR4RE4IDENTR 

12) - Convocar ayPrOaidfraSreUniZes da Diretoria e zelar pelo fiel 
cumprimentodvsGáüàSresoluçoefi; 

22 ) - Convocar 'ó ConabitiCO'ibeaI(; 
32) - Convocar:asSeMbléia5gosirà 	anto'.Ordinktria como' extraordinéria, 

fazeudOprOCederàèle4acdaMesa respectiva;.: 
4 	RepresentarkeÃoCiedadeavabu passivamente, em JulZ-Oou 

fera -dêlephdend-CwpmqUaiquerdos casos, constituir procura 
..•, 

dor com nsAJOdereadev:.plauaula"ad judicia" e, mais., os de con 
fEn.,sar,transigiresistirreceber e dar quitaço, firmar " 

• 

compromissdeAUelequerÀútroe.necesmtries, por mais especiais 
que' 2ejamàfinalidadedo,;:mandato que f8r autorgado; 

59)-- Assinar ebequesbeiiieoMo,:prodeder à movimentaçacUde contas ban-
cériaé 
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to e, no casw-de-igualdadeíde,4Vótosérá convocado o qua.tiver ida- - 
. 	i. 

Je mnis avançada,palvo ..paraorepresenienie dos dissidentes* pois .— 	, . ., 
1€ eco o efetivo-e.-OrehPegtiVOmuplente 

.e'iit0-1)2ERCEIRO 
esembléiaGeraL, 

.ROLO 

- , 
Art12:- 
blia Gerál:ordin4riadoSÀ" g 
contas.e 

 
da Diretoria 

• 

30) 
ata 	Anal ,*delibera 

(:),Conselhá Fiscal 

, • 	. 	; • 	- IR!) Constituii<ProCura eroutorgando-lhe poderes p7., praticar 
os atoe M elhegg'febnféridoe por Lei e por . tstes estatu- 
tos. 

COMPF,TE AO DIHETOR-$UPERiNTENDENTE; 

'a) áubstituirpiretárPresidente .em todos os seus impedimentos 
ocasionaiÈroueVentiiiiie 

b).Adaiinistraraparté:~niCageral da sociedade, ãercendo a 
'orientaçaotécniceekerar'de'todos os seus departamentos; 

. c) Controlegeralde tOdob:mAquinArio e de todas 'ás *Obras da so-
ciedade;:. 

d) Praticar 09 O8 quelhe Ao'atribUidos e previ -81;On nestes esta- 
, 

! 	_ 
COMPETE AOS:DIREPORESPÉCNICOS: 

• '1v) Áci 	• - 	m.nip raçaódaaobreada aCciedade, de acordo &CM o Superin- 
tendente 

22 ) Substituir"quendoleónvocadóso Diretor-Superintendente; 
52 ) SubstituirconjUntamente'Diretor=-Presidente:eireter-So- 

. 	, 	 . 
perintendérite 

, 	• „. 
ou eVentuaiadoey-:mesàoseWfdrma prevista nos presentes 'eá- 

Parárafo dnicoNao:':-poderaoDiretores, em hiOtese alguma, assinar, 
pela sodiedade,.avaiapiendbeesitilloa em negGeios estranhos aosin- 
teresses da sociedade. .•, 
Art..92 ) - A reàuneraçao;dow,DiretoresconetarA de uma retirad.:-. mensal 
fixada'anualmente•pelacAaéeMblkeGerale- da gratificaçao que for fixada 
pela mesma Assemblditi., 
Art.. 1°2 	Os Diretoreseereiniirgo'aeMPre,*que o exigirem "os neg(Scioa•so- 
ciais lavrandoseatedireunetanciadalessa reuniao, a - 	

qual*.serA assina- 
da per'nes. 

plentea,. acioni8te16UnisrideriteanO:Pais, eleitos anUalMente pela. 
• -• 

Ase-Ablka Geral.:OrdináriaaAtialfiXerUii»eua remuneraçao,-podendoser 
reeleitos. Ao ConselheFiSdaMpetiraó,:es:funçiies que a Lei determina 
devendo reunir-se':nofinr:déeadatrimastre;-examinando os neg6cioé euci-
nin .e lavranda.:ataddesaaarebnioes.: 
ParAgrako ..Ppimeiroi.00OnpeihaÉFisgálnoderã contratar, por - conta ta áo- . 
ciedade, assisteriteet'Uniçobatuditoneepara auxiliaremYo desempenho 
de 	funçoes; ,-i 
§ 2 	- Os Sup1entéSdoPonse1WPiscalserao convocados pela -ordem de vo- 

Art. li - u Coneelho.FiPeal ?comP,Ost6,-,de',- três membros efetivos, três su- 
, 	, 

• • 



ittlyE 

4EC:4:41;ANgt4°» 

• 



-reULOQOINTO 
sposiçZéa:'T Ungit6r1 

date e daque1,' tendo em vista o quedispoe. o art. 134 do Decreto-lei ” 
2.627 e,ap&i:'/.6adaariOçWd&Mial2Yyanos'; eleger a- nova Diretoria.- 

,. 

§ 12 A AssemblzéiiiGeraliãinériSerá convocada sempre que os-in-
teresses sociais daláboiedadÉU0xigirem-Opronunciainento dos acionistas, • 
?cOnv,observâneia dOS',diSpOeitIVOS1egaia. 	 • 
Ç 	Todas, as:deliberaçSeisitOMeidasÁiii Assembléia Geral serao sempre Por 
maioria absoluta de¡Voiosradatilvadasas disposiçes legais. 
Art. 132 - As Aseembléiaseeraopresididaapelo Diretor-Presidente ou por 
outro acionista, poraclaMilçao,:wqiier.cOnvidara um ou dois acionistas en-
tro cie presentes, para seCretdrÀ:Oa -  ficando assim con'ititulda mesa que
dirigirá os trabalhos.: 

Os portáoreiadeàç3e01:ac4POrtadOr:para participarem de'; Assemblé-
itia-deveraci'depOsitalaá'ndodiliÈrdàsociedade com três dia'; de 

r• - 	 - - 
an- 

tccedncja da data marcada ara ta 	ia em primeiracOnVOcaçao., - - 
§ 291,- Os possáidóreade::aç.sie0OliiinatiVespoderao ser representados por 
Mandatários 	 acionistas e 	nem h'administração 

4 , , ,, 	• 

nem ao Conselho'FiScaUSsAiiiiisdeVeraiidepositar, na séde social, as 

suas procuraçSee'comemesMivÀntacedinCiafixada no parágrafo: anterior. 

'CAPÍTUI,O'QUARTO. 

   

, 	'.. 	• 	„ 	:•, 
.Balariçoatintas "Isi.:Diatribiçoes do Lucros 

Art. 149  - u exereicio,socia ,ermlilarA:M,tRINTA E UM (31) de Dezembro 
de ca a ano quando deveraovser:"levantados,,o balanço geral e seu inventá- 

- 	; 
rio com a observância das presoriçoes legais. 
Art. 152  - Juntamente com o balanço e relatdrio da Diretoria será enca-
minhada ao Conselho Fiscal a proposta para a dintribuiçSo de dividendon 

a fixaçao de gratificaçSes'afim , de.que o Conselho se pronuncie e a 
Assembléia decida s8bre.bssea;dOciumentoa.. 
Art. 162 - No dia 31 de 'Dezembrb;.ds cada ano será levantado o balanço ge-
ral da socledade com observAnci:a'das preocriç3es legais devendo or lu-
cros llquidos apurado e sereM;diatribuidos da seguinte fárma: 

'a) - 5% ( cinco Par ceraWs6rRO'de'stinados h Reserva Legal, até que 
esta atinja a' 20%'(v1ntapor' cento) do valor do capital social, 

- u restante adrA diStribuido comb deliberar a Assembléia dos A,'i-
onistas, podendo ' este-destinar o saldo ou parte deles, ao Fu 

de,  Reserva Livre. 
ParágrfilnicoAeOcieda ekpcderá,levantar balanços Semestrais, qu 
julgar cOnvenientop'araf TiSWiStribtlição de dividendos provisários 
ou no, nos termoadatei: 

- 
Art. 179  - Os dividendos.naOreCISMados;,dentro de cinco (5) 
da data do antinciodo- sau*-Pagaan;to;:pradOraya uo a favor da 

11.0LOSJH'.5  

Art. 132: - u primeirOandeOcia COMeçiirána - dat 
estatutos na Junta Comercial. 	 gEStaddretróágindo ao balanço gera 
vantado em 31 (TRINTAEUM) do'Piiásdisillaio';Ido-corrente ano da soe 

WPISI .'"CONTRUPORA BARBOW CA'RPELLIS/A 	qual esta'Se'rigino , 

eg-T. 



• 
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, 	, • 
•,'L) 	• 

'o Ativo e o Passivo constante cç cidesdobramento e que coube a'esta soei-

de acordo com :a--tranneriCãcWconsignadamesta Ata, eujo.balançoes 

acionistas' aceitam como cortoinCenteatavei:sendo que 'a e'scriturac;0„ . 

desta firma será.iniciada;eml„iVrbaA)r6Prios, abrangendo todas as onerae.6'es 

realizadas á partir. de Primeird'Álnideltinho do corrente ano 'e terminan-

doa. trinta e um (31) .dexlezembreprAXimo.futuro. - 
Art. 19°. - (; primeiro'perfoddÀleadministraçag trminarA a trinta (50) 

Ue nbril de 1.959 ap6s á iaprovaeapdas-  contas do exercício anterior, de 

conformidade com o prescrito, nástes estatut-e” 

ESTATUTOS DA "CORUTORA FERNANDO SCARPLI S/A." 

.0APfTuLdPRIMEIRO  
Denomínáç;o4debj4tCeaPital e duraç7ío..:, 

Art. 19  - Sob a -denomineçao.',dedOSTRÚTOWFERNA'NDO SCARPELLI S/A., fica 

constituida uma,sociedade-annniMaindustrial e comercial, com séde e

ro nesta cidade do Belo HoriZente,Ydapitai. de Minas Corais, que serA re-

gida pelos presentes eatatutosePelá*legislaçao vigente e.que se origi-

na 

  
do deadob'ramento da firma OtÉSTRÚTQRA lmaiso.A_Eflm2.222132±2K., 

desta praça, tendo por_objetiVoinduStria e Comárcio de construcab'em 

geral, fiscalização,-  estUdó,a,compra.e,venda de materiais e, mais, 

quer outras atiVidades.quedigamrespeito a Cisto objetivo e outra a ope- . 

racZes comerciais'para'adqUaia-,pãófiajaregime legal especial. 

ParAgrafo Anico -'A-crItérieda2Diretoria,. poder & a nociedadc criar fili-

ais ou sucursais, neataOli:"OMOutritpraça,:bem como associar-ne a outran 

sociedades ou delas partitipar.  
Art. 2° - O capital social:da :nociedade á de DEZENOVE MILIME 	GRuZEI- 

- _ 
ROS i.CrU9.000.000,00),divididOem_DEZENOVE MIL (19.000) açOes do valor 
'nominal de Cr$1.000,00(fluM-.miVerU7eirda).' cada uma, comuns ou ordinArian, 

nominativas ou ao pertadOrOhtadedOacionista. 
1° - A sociedade 'póderárOreOtaresaçoes por cautelas, certificados _ _ 	. 

ou'tltulos mAltiploa,'Sempreinados'-nor DOIS (2) Diretore:s. 
. " 

20 - Cada acg..to ordin&riadaUdireitoa.um  voto. 

Art. 5? — A duraçaodaeCeiedadapor,Prazó Andetene 

SEGtiNDO 
, 
fAdminiatraçao2Bocial 	

nów 

FLASH 
CAPITULd •  . 

Art. 4° - A sociedadeeérUadMiniatradapor uma Diretoria, da qual Pargo 

	

.. 	.•, 	• 	•- 	,,.,-,, 

parte acionistas'ownaoresdenteeno,Pais escolhidos péla AnsembIáia 

Gev,l, qu 3erA Compoatado..:,iM41:5".;.DiretorPresi_dente, UM (1) Pire 

uperintendente, DIC(1).:DiratdrCOMereial e-  DOIS (2) Diretores-Adi 

tivos, que seraPelet-tóà'Por4b01S)• .2-anes,.admitida a reeleic 

atribuiçoes e -  os:pOderes.,edrieteteadt'ates:estatutos. 

Art. 59 - A inveatidUrane-~gada.Direterse farA mediante o egistro 

no livro pr6prioÁdasediedade,L4caUçacUde CINQUENTA (50) aç os com-Aue _ 	. 
enda um deles, garantirA- Uaato,  

Art. G° - us-AAndatos',dosIliáVeres'v,terminarao sempre .a 'ffINTA.(50 

g"---  abril seguintelve)elçaOqUa 	roeedérda,:janr .tdffi bril-,d f6 

• :: .: ,. . ..:, . 	. - - 	• é • ,,, •.,.- -• ., 
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que, no eitndo dia TRINTA '(30)  e abril de cada perfodo eletivo luwerá 
o rmino e ó inicio .dagei3tIo os,Dire':tores. 

_ 
19  - No caso de-morte,-reiu5ncioú'au'eArici por mais de TRINTA (30) 

de um Diretor, a átlasubá'tituiçao será feita nele f6rma seguinte: 
1) - ODiretor-Preeidente,serCatitúfdo-nelo Diretor-:;uprintendente 
que poder acumular, ascluannigoes .0-drinVocar valquer outro Diretor 

_ 	. 
para exercer o sewcargo,.,:encgientorsubstitui o Diretor-Presidente. 
2) 1iiretor-'5U:PeritáCi~ketitUido ')elo Diretor-j,.d:!Anistra-
tivo-desigrlado pelo . DiretórÁ:Preidente:':No cleo em que Fi escolha recaia 
nn peson do Diretor-Comereinigete noderA, tamhèm, acumular ne dune 
fuw:Oen ou olicitar que óDirei:tOr-Presidente doeimne outro Uiretor-Admi-
u,ietrativo para exercor.ilsaftlnçoes-,de Diretor-Comercial, enquanto 

bstitui o Diretor.SuperienTdel 
, 5) - No caso de silbetit'ú4aoao.,MesMo, empo do Diretor-PresIdente.e do 

ocorrera 	O Diretor-Comerc!al, jUnta- 
mente com um Diretor-AdMinist=rativonaumir os cargosdaquelw3 Dirétoren, 
conoeando o outro Iii:reiorHA-dmínetratiVopéra exercer, sob -sua supervi!tso, 
o cargo de'Diretorg:oMercialocasoaqui:previsto, 	i valera° ouetos 
praticados por uM-.Dii.etdreiii;,kapartiCopagao do outro devendo, amboa, 
assinar os documentos„2-néceSe4ri:OaquéenvolvaM ne6cios da sociedade, na-. 

ra que os mesmos sejam'OonsideradOs vlidos. 
-••• 	, §'2Ç 	PoderA ocorrer¡taMbkii ' ,Citteo'de-convocaçao de um acionista, por 

. Parte do.DiretorPreaídent 	
.• 

,da Diretoria, .Para subs- 
. •. 	.• 	 . 

en?oasde  MOrtef:ren6ncia ou aungncia por mais 
de tr;Énta (30) . dia .  - 	. 

5. 9 	Diretor quef8:1''A..eitoeM:Eiii.b.stituiçao'do outro, come.Letará o 
mandato do substituidó;'eXcetd7hoCasóde.  convoca9Zo temporrin nor.par-. 
te do Dirior-PreIdente ou dai4Diretoria,a,qual cessará com o desapare-
cimeato'da causa: daConvoe-47i0 
§ 49'H Compete ia ..biretoriaeónéederlidensla aos Diretores, sendo que 

• nno exéederA'por.MainetrintaM0)diasquando remunerada.' 
5 59. - 	Diretor :OuésülisiituilbenCiado.ou ausente, at4. 30 (al4TA) . 	. 

'dias„acumulsndoeuaa':fUnçopapaopercéberA - 15rovento'por'.sua suh 

e.,te 

çao.. 
Art. 7 9  - COMP2UXBIREPORI 
I) - Instalar filiaid*ággMae 

julcar conVeniehie- 
sueUrêals'e -escrit6rios onde e 

ti) - Associar-seoãtraeaddediadesou delas onrticipar; .  
LI!) - Alienar -oOdar:4OMbi-OOteckqiiaiduer:.1.1em imOvel da sociedade 

:Art. b2  s?;o atrihjzfçoea.~Ificada::Membros da retoria, ai 
c¡ue e.stá_preVistOyemjfeekiziritev, 
A) -.((APETE A6 DifiETCRIESàg:TEU 
19) -~ppa'r:e':-p±.0iiii~eúislioeá 

,:pri1entp:deswlãre3ó.'13.40- ' 
-29 ) .., COnNiOcar9-::COiléé]M-:YY 

Convocar:-.aá'neMh'i4 
zendo . prdeeder 

retoria e zelar pelo fi 

antokordipAria.como.extraord -. 
mesarespeCtiva. 

' 	1?)11.0 N. 



• 

• 

• 

) 
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- , RePréSentarasociedade, atiVa:ou passivamente em Juizo ou 
férfi'dêle'podene, mqualuer'dos casos, c.6"ir procura-
dor com os poderes da,Ciáusilla'"ad judicia" e, mais, os de 

_ 	. 
confessar;Áranáigit¡desistir, receber e dar 4niitaçao, fir- 

mar coMpromisso.:ÀAiiaisqUer:Ciitros necesf:drioSpor mais es- ., 	 - 
peciisq-iie-SejaM;-',Ifinalidade do mandato que 

,
H£8r outorgado; . 	. 

Determinar'qUalÁ:eatábeleciMento bancário ondegio fuitos 
- 

os dePésitOe,',eà;:dinheiro,da sociedade. 

'6 9) - AssinarintailientSCOm. o Diretor-Superintenden , 
e duplicataS;derespensabilidade da sociedade. 

72) - Fazer recebimentOéde'qualqusr espécie, dandoOl cibo corres- , 	, 
pondente. 
Obter financiamento4;Yassinando„juntamente coM:o Diretor-Su-
perintendente, ::OSAocumentosAue f8r exigidos para concreti-

zaçao datraneaçao. 

92) 	RePresentersocj,endeemoOncorrências pblicae, firmando 
os dOCUMentosÁüereãneceasários. 

102) - Assiner2-cOntrat6tWediStratOs- eM nome da sociedade. 
: 

112) - Participarquandã,'ju1ear:necenaário, das atividades dos de- 
mais Diretores.  

122) - Distribuir os luárose'dividendos da sociedade em conformi- 
dade com listes-.'estatutos. 
PratiCarbs-ÁtoSq'Uev.ih-ectinférem êstes estatutos, principal- 
. 
mente OnpreViatoSnó''artigo'62  e seus paráFrafoá. 

142). - ResolVer'sladdVidasmniscitedan.-pelos demais Dire-Cores. 

COMPETE AO biRETORSUÉEÉIÉTENDENTE 
a) - Substituir o1:Iiretor-Pres1dente em todos os seus impedimento:, 

ocasionais OU eventuais.- , 
Praticarcia,atolkwPrOiatoen.8stes estatutos na parte 'relativa 
ao seU:cargedendfOrmidade Com o artigO 62  e soUS cará-

»árafoè 
_Administrar a prtechicada sociedade, exercendo a orients-
ço chUa'égera~to,dososseus departamentos, podendo 
designarDiretnr4COMereitirÁnqualquer Diretor-Mministrati o 
para exercer essas 

d) Controlartodd'n:MagninisMn.e todas as obras da socied 
e) -.Obterre'cebiiiient'o.e.',ideÃualcjuer espécie, dando os 	ci 

reapondentas 
Repreeentarafflebiedade:;emconeorrências 
docUMehtoaAneforad7,neceósários. 

g) - Assinar contratesedistraton _em nome da . oceSsOdp. 2 
COMPETE AO DIRET01COMEROTÁ-L.- 
12) - Orientarfoe'neg6Cibeijda_-sociedade 

s. 22), ControIar-OYMOVIMentegereI4'dompra e V 
Prati'carátnedaYarrendamentow'limobiliários 
instaíatÁs 'r osa:sódiedade'nas obras con 

59):-, Exerderoscar 	(5-$Presidente e'deSnperint 

nntaMen-toM orAdMinistrativo,- no'eaeoce 

Os cheques 

, 



eglatro vi a a , 
as. SS0 Ja da L. 

rca do lige alem. 
TABELIA BRAZ.. 

fs. 

do Estado de SnluEserai? 
Corregedona,Ger~ 

de Fiscalizagio 
AuTENT3cAçÃci. 
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que, no citndo dia TRINTA43' 	ebrir'de cada periodo eletivo hnvetá 
o U(.1.--mino e ó inicio da'..geStaoá 0,Dire"tores. 

19  - No caso deuriorte;.  reinIncióti.-aubência por mais dé TRINTA (3() 
Wi,ns de um Diretor, a ouanubn'tittiiçaó será feita pele f6rma seguinte: 
1. 	ODiretor-PreE;idente SeW.:',4betitUiáb 'Pelo Diretor-:;upétintendente 
e,.e poderá acumular_ns'guaSinVcies:olvébnVocar w:alquer outro Diretor 
para exercer o seucargo,,,ehtáiéntosubstítui o Diretor-Presidente. 
2) - O Diretor-SUpetintendentéaetá substituido selo Díretor-Ad:iinistra-
tivo designadd pelo Diretot+Preóàente.::No c;leo em que a escolha recaia 
nR pessoa do Diretor-Oomerdialste Poderá, tamhèm, acumular al. duns 
funç3es ou noliciter que ó Dird'ibr-Presidente designe outro Diretor-Admi-
nistrativo para exercer ás~funçoes-de Diretor-Comercial, enquanto 
substitui o DiretorSuperintandente 

j.  NO caso de .subeilti'j4noaóffiesM"CteMpo do Diretordente.e do 
Diretor-%perintandeniedrOd:Sek•uinte: O Diretor-Comerc!al, junta-. 
mentecom um Diretor-Ádmirãntra~abeUniré os cargos daquele Dir'étorc:9, 
conoCando o 	 trativo 	exercer, sob sua upervi 
o cargo de 	 ralNo 	i valerno ouatos 
praticados por um- Di./'-etorieM',U,GpartiCopaçao do outro devendo, nmbón, 
assinar os documentos/neceaSárOs;que ,envolvam ne6cios da sociedade, e-
ra que os mesmos sejaM:conSideradbe vdlidos. 
§'29  .- Poderá occrretOtaMbbOCAso-deconvocaçao de um acionista; por 

_ 

• . 	., ..,..„,.,,,,...,•,,,,..,.. ,44,• --A,•'ft„'',4W,••:¡&.»., ,,,?,,,,-, ••• 	- 	,-;•• 	• 
. 	. 

Parte do iJiretor-Preo1&erteouÇnal'artadAste, .da Diretoria, para subn- 
, lítuir qua1Otier'detoremc.a0' 	Mórtei- reraIncía ou aunAncia per mais 

.. 	• . 

de tritnta (30) dias'.- -:. 
§ 3° 	X-) Diretor que:fár:eIéitoem.aubstituiçRo'do outro, com,,Jetaré u 

•- 	, 	• mandato do substítuidookcêtrind::tasode: convocaçao temporçria nor.par-. 
te do Dirétor:-Presidenteida retóriaa,qual cessará com o ~apare-
cimetto.da. cause'danonvodagan 
§. 49 	Compete,h•DiretorieePOOnnedeiliáénça aos Diretores, sendo que .esta 
nno exCederá'por:iAá -tá'',-dOttirita,4,30X.2dianquando remunerada- 

.' 	 . • 	• 
5 	0 DiretorAuestibatitUitli'cênCifido ou ausente, até. 30 (TRi4TA) 

. 	• dias, acumulsndb:.SUne£UnOni4Inadrc'éberA:provento'rior . .sua substitui- 
- 

Çno.. 

Art. 7 9 	OOMP2TE,,X,..D,IRETORIlt 
• 

I) - instalar filiaia474W 
julgar coneniente 

curnnise -escrit(Srion onde e quando 

Associar-seab.iix'annodadésbu.:,delan participar; 
Mi) - Alien'ar- U:drireMÃi¡:C4éac¡Ue1qUer.':.bem imOvel da sociedade. 
Art b9 	atrib3aZiéeS,'•00TI'ica'O'nMembros d Diretoria n14 

, 

cise 

é 	is  

19). ..Ansopar . a.,,.11i'eraidi.r^aSÉreUtp:oee
pri.'iento de suas reioiuçoo8; • 

. 	. - Convocaraás007„lifige 
7endo-prOC•idereie,i4ap 

auto ord1niria cbmo?extraOrd ,  
,meetu'respec tive; 

/1 



• 

• 



42 	ReP'reSenterasoçiedédeatiVa'ou,passivamentéídm Juizo nu 
f6ra',dè1e:podendbmalçber.f.dos casos, constituir procura-
dor tom:Os'podereOW'eldUeUlead judicia".  e, mais, Os de 
confessar,:tranáigirdesistir,-  receber e ,dareacao, fir-
mar. compromisaoequaisquer,outros necesfArioe,por mais , es- 
peci 	do mandato que ,f8r outorgado; 

52 ) 	DeterMinar:qUalólestabelecimento bancário ondé--berao fuitos 
os dePéeltoéemdinheiro,..:da sociedade. 

- AsslnaruntaMenteCOMo Diretor-Superintendente os cheques 
e duPiicataa de reiabilidade da sociedade 

72 ) - Fazer'recebinienteS-Yde'4uálquer espécie, dando 'o' recibo corres-
pondente. 
obter'financiamentçasinando, juntamente coM Diretor-Su-
perintendente, adóçuMéntooquerf8r exigidos para concreti- 

. , 
zaçao:da'tránaaçaó.', 

99 ) 	RePresentar:seeciedadeem,',concorrências plibliCas, firmando 
os docUMentbsAUeerenedeeaárioe. 	' 

102 ) AssinarContratoSTOiétratba'em nome da sociedade. 
112 ) Participar,AuandojnigárnecéeSério, das atividades dos'.,de- 

, 

; 
mais Diretores.,  

	

.122) 	Distribuir os lUáros:e dividendos da sociedade em conformi- 
dade, Comitstea.eatatutos:.  
PraticarÂisÁtOSÃgelhecOnferem èstea estatutos, principal-
mente .0erprOVino . 'arti'gó-62  e seus parágrafos'. 

1460-- Reselver,abddyidasÁnacitadaw.pelos demais Diretores. 

COMPETE AO DIRETOR-SUÉE.RINTENDETIT 
. a) - Substituir o..Diretor-Presidente em to..los os seus impedimento:. 

ocasionais ou eventuais. 
PraticarY6S , átoeprOVistoémtntaS estatutos na parte relativa 
ao  sOa.oai;gO,e",deçOingormidade Com o artigo 62  e Souà pare- „ 
grafoè:”; . 	, 
Administrar & parte tcrLica,dà:sociedade, exercendo a orienta-
'ç7lo técni-c~raffdodoson-.seus departamentos., podendo 

, 	: 	,,,,,;;.• 	.., ':' '' „• ::':;if ''!,r i," 	
, : ,,,, 	.. .:  

.clesignaroDiretoComereiál's;;Otuqualquer Diretor-Administrativo . 	., 
para eXereareeatintunçoeá. 	 G 

d) - 0ontroIartOdd.opiatininâsMoe ',todas as obras da nocieda 
e).-,ObterriCebiMentOS eAualqüer.espécie, dando os 	bos 

	

. 	„. , 
resPóndenteé:.  

:t) RepreSentartÁ-poçiedildeemconcorrências 
docuMentna:queforems1neceSséríos. 

g) - Assinar cOntratroVediatraton_em-nome da .oc,.11Wada. 
;1~ ,• 

- COMPETE AO 111110fiCOMEROIAlii''' ,:'' 
12) - Orientar'oa:négéOlbeda,sociadade 
29 ), 	C ontro lar 'ïo..ibtlie!fioélki':ElVd-a-'.Compra e V 
3 9 )' Prati'daratóS4dparrendamentosimobiliérios 

-;1-~ - 
,instalárosser os~36"ei'édade'nas obras con rn ada, 

	

- 	, 	- , 
-.E,Çerd,er;;'nstargoS 	L'aib$Presidenie e-da1.3Updrinten 

brAdMInintrativo,,. nocaso.--oe impedi-  
, 



glstro NI o 
s. são J 	do Lm 

ca cio Vos estaco . 
"C 	LIÁ a  RAz.  

documento °Sebald sentado. 
ho da verdade. 	1,7 

zfl 
 Coregedotir

,GeraPrfe. 

de F13'caliiação 
A trreperio4ç4cii  
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'Mento ocasional :ou' eventual,ao mesmo tempo, daquelegMretores .. • 
• 

 '6 	- àealizar'operaçoes,:banCárilie;:ssOMe"tidas, previamente, 	sprovaçan 
-.. ,. • , 	,..,   

do Diretor-Presidente'..~  

7 -,-.;.Praticar os.atos,.preVie-tóéfnesteanstatutos, especialMOIte os pre- •
. 

, 	
.: 	. 

'''iristos no artigo:62',e'eeUs::,parágrafOe. 
À, 

'COMPETE AOS DIEETORÉSADMINISTRATIVOS: 
a).- exercer,quando cOiriociidOs'ns atos previstos nestes Estatutos 
b) - substituir:quandonVoCados, Os Diretores da sociedade pela 

- sugerir.aoDiretórÈreSidente'nu h-Diretoria queetoes OUJ, a 

setv-áliiio,Pcssailinoncorrer para o desenvolvimento da sociedade. 

Ar t. 92  - A remuneraçãodOSOiretoresconstará de uma retirada mensal fi- 

m 
	' 	• 	 . 

pela mesa-A4áerikWi 	 .. . 
... 

.Art:.': l02  -. On re.oreásereun rao;;aempre que o exigirem oaneg6cio5 so- . • *di 	t 	''' . ,' 	'' i. " '' 
, 

r6rimit'PreVista:nciÃrt62iesieus parágrafos. 

xada anualmente A:)elassenibi4i.e.':Geral;.e.:da gratificaçao que .for fixada 

reuniRo,a qual-Orá assinada 
cl 	 , 
Ror, tie." 
Art.'.“1120DonselhoFiena ?:nompostdde três membros' efetivos, três 

aSáinitais e lavrando atas 	 ar 	. 

:PÀrágrafOA)rdim9irn 	Ons'eliinFiadal*,Roderá contratar, por conta da so- 

ciedade, ansiStenteei cnient0(aUdithrespará auxiliarem o desempenho 

.de 'suas .funçoesv,;. 
Us SuplentehAoCóridelheFiseal serrto convocados pela ordem de vo- 

taçp'e,nO.CáéO.dei.,jigUeldade'ÃéVotOneerá convocado o que tiver idade 
maiSaVançadasí400.~&JrePrééentantedos dissidentes 

e egerac o efetivo.,'e O:'.i.eSPentiVn suplente. - 

CAP' TUDO' .ERCEIRO 

Art. 122 	 TRINTA(30) dabril de cada ano reunir-se- 	As- . 
, 	 á 'SeMbl6ie:GeralprdinékriedosAcionis a , qual deliberar etbre o  

,t6r-J9;°!1Sett'ÇO4.jsOmpaie'l.eiao do Conselho -FiScal,remunaT 
e n art. 134:do-Decreto- 

'OPIentes, Eicionietaa,#W,nan,árpaidenteâ-no Paí s, eleitos anualmente pela 
Aesembl4ia'qeiralordinária,,s¡Ual:fixará 

a sua remuneraçad,.-podendo ser 
: 	,, 	• 	• 

reeleitos. An':OcheelhoFisCal»c0hPatirao as funçes quahIei.determina.,  

”deVendo reunir,senn,;ifimdeceid'aftriMetitre examinando oá ne-g6einesoci- 

Dir 

..Ã'âg4hebSCi.t.tãe'Vot'OS4e'eáaie:áZaas diepisçZee'legis: • 

	

emblratge.,,,. a 	eyp ri-c.P:(,1aP:Pél-9 Di-.9tnrrpresii..de 
• E3 

r,sx-acicilWétk, 	aeingp convidar. ui ou co1s acicri  

)ree'gntee'; pra sere 	'Cáridn'essiM:conatituida 
, 

or 
e 

ravao.,c1”t° 	
ãã'à 

êPd".125.(.:19 2.6 	 (2) ano eleger nova 

.... A ASsembléfwGera xtraordinArle. será convocada sempre 

	

. • 	; 	:v 
''tere'ésessociis•da::sóCiedadeexigireM Or pronunciamento 'dobacton 

'C'6hservànCia dondt~iVne:iegais. 

:;:::""i': ,'.9.' it, 	 adiuserti Assembleía Geral 	:.:.,, sempre pâ7  

/s-• 



• 

• 

• 



• 

, • , , 	 . . . 

§ r)  — 08 portadorée Ae.aceenhoportador pRrn partic',parem;dc: ,  :.,052 
. _ 

bl%ian'deverao deponita-lae,naseue social da ocieciade com '_1‘ 

anteceoAnciada data mareadá:'para,seembl6ia era primeira convoc-a-

29  - ds ponexiidores de.a(Aesnominati -vas poderao ser reorc:putado,- 

ndatãrion que sejam acionintas 'e 'que ralio 'pertençam nem iadministra 

oem no cne1ho Foal, ow:qiials doveráo depositar, na sáde 	e1R1 • • 

sups procuraçoes com a meimifiantecednncia fixada no parágrafo rdey1,.. 

• 
CAPfTULO OtiARTO 

• Balanços. .;-Contas e Die.tribuiao dos t,pero!, 

Art. 149 	O exercfcio rocial'terminrá em TU. 'A 	t31 

de onda nnó quando deverao..ser.levantadon o balanço íeral e f,e) inv;: 

rio com a obseridinciá das prencriçoes legais. 

Art. 159  - Juntamente com oIpalanço e relario da Diretoria :•cra 

minaha ao Conselho Fiscal .n.proposta•parn a distrihuiao 

e a fixaçno de gratificaoes a . fim de. que o Con.:erno ne pron -P ,.:!,! e 

AssembMía decida se,bre ésses- decumentos. 

Art. 169  - No dia 31 de Dezeffibro'decada ano serA levando 	 É' 
; 	- 

ml da sociedade com'obner,ir.inela'dás.preacriçries legnis dYverldó 

cron líquidos apurado e nereM'distribuidoe oe seguinte f6rma; 

a) - 5% (cinco 'Tor.CentO).serio dentinadon k Reserva 
que octa átinjáa'2Ó%'(vint.e ter cento) do 	uy 

• 

b) a xentante ser4,dintribuido como deliberar a A ,3.H: 	a 

onistan,-podendo-festa"destinar o rfaldo oP parte 

de Reserva'Livre - 

- A 'oneiwlade•poderá 	 i;emr, 

convoteRte, pra, :fina de distribuienão de elvidendon 

• naa, nos termos da. Lel,' 

179  - 	1-1 	recliládos dentro 	.,toco 	a 

,•hite do :,,anolo do • 	preSer0V810 	NYOr tias • I ! 

• ROLO N! 	 

t 

_ 	 
. 	Tranitorias 

LASH- 

Art., 18'; - O prime.,re ano 	u1 começnra na df, a '^  

e ihatUt053 'ria Junta Comercal:.dó Eetmloxetrosindo De 1-!an..o • 

,;-pteo 	 de maio 4o e,;rrent 	,v. 

. 	PARBCA,MELWSURPnLi 111" 

o ra.ssvo Ç..onv,tnnV.:s 	'tesdobrnmento • e 

de r-i.carcom R,:trançrie. - _ 
gl;(. c 

▪ í'Ànna será:inilpda un livron . 	. 
21....zad 	á pro-tleta',Pimairogi de j-onho do co... -tyni(• 

dlgc,,tertinando':e:t:ifre um ,5J.5 de 	li. fui 

• O rAmelro.4:eridde,Ae adrídaitraçáo 3 e d 

r.,:b6 . à. nPrevar,•dan contes do ezerei'zio 

• .•. 	
• 	- 

: • • , 	 •  • a 

• • • • •  Ir/ 
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ef.tabelecido, 'tambèmi , que as socindndes originadas do dedobra- 
rto 	f:óciedade, ficara;,.'érida um‘a . responsAvets pelo 'ativo e pae- 
ivo referidos nó item 111 desta - proposta, ficando por este ato investi-

da na posse, 'direito e aço ó domínio e3bre os bens e valores referidos 
no hnlanço lewmtado em trinta-e um (31). de"maio do corrente'ano de 1956 
aciMa trsncrito em resumo, servindo esta ATA DE jOCUMENTO HA11L, de 

U6rna ohe 	tradicao adquirida por esta sociedade em relac;o . a tinos, vo- 
In:ren, rapidez e qualidade dos serviços executados W,e eatadata a  cons- 

sa hatrtmnio comum Ás duas novas sociedades, dividindo-se, dito pa-
,sin!ônio, ehtre se mesmas. 

'1!) - lasa seja aprovada esta proposta, ficam trsnferidos para as firmas 

SARPO8A MELLO S/A" a "CONS'fflUTORA 	SCARPELLI /A" 
domínio, posse, direitoa,açgo e ,eervidOes Abre os bens que lhes 

sntrogpes por ft1rça desta ATA e,jei referidos, comprometendo-se esta 

.-.Aadade, CO:MPORA BARBWA MELLO, SCARPE1J1 S/A., a reeponder, a to-
,J0 o remoo, pela evicOlo 'de direito, se assim for chamada, 'pondo as so- 
•- ades, desmembradas desta, a par e a salvo de quaisquer diSvidas futu- 

1;,ta 4 a proposta que submetemos h.  'elevada aprecia4o Acis senhores 

;elo Horizonte', dez (10) de Julho de mil e novecentos e cin- . 
rta s oito (1-W5a) 

lna,) Affonso•Barbona.Mello S 3 ROLO-PÉ 
Mernando. carpelli". 

FLASHS:*Cx »O ;(ãi11,H0 

.s. ahdix. o assinadoà, membros do Conselho Fiscal da CONTRUTORA SARBOSA 
• - 

VA., tendoteMado conhecimento da :proposta da Diretoria 
•ntido de ser desmembrada esta sociedade em duas outras, com o mesmo 
stivo denta, pertencendo, á dada uma dás :firmas, obras, serviços, bens 
ssios. inclusive obriga(iOes em igualdade dacondirs do, patrimônio 

	

on "ci•• SUTOHA BAUO'jA MELLO, nOAEPE;LIJI VA" e pisando 	mes- 
,isr n erm geridas com a denominaçao, pr6prin a cada uma, de 'COMJTO-

rviP••ik HELLO f,/A" e "CONTRUTURA FERNARDO :JCARPELLI VAn  somos de pa-• 
.sr u• a proposta feita.pode_Ser'aprovada, em virtude de consultar Os 

sociais e administrativos. Belo Horizonte, dez (10) de julho 
novecentos e cinquenta'e:oite (1.958). 

itsos os documentos . acima 	diSírus2,1ao, 	a pi4lavra o 

	

. 	. 
or • 

ashorYEENA.U0 SCARPELLI JUNTOR que, an6s solicitar d',..guns es- 
,eim'óni, 	da id.retcria,declerou que, se achava convencido de oue o des- 

.- 	. 
cmusa era n soluça° idCs.l para acompanhar o desen-elvimento 

ssi-ds,Je, votsndo pela aprgynç'áo.  da proe&:td da . Diretoria, 	m.91n 
;:ïnnucilindo sobre o asuuntop• senhor Presidente delirou aus _ a 

	

Prumla da Diretoria cem o Parecer do C-melho fiscal 	opuva . 	,•. 	•• 
- Asrem:H.nia o que' foi 	's 	• ,..ru  

	

.,:nanimementc, Em consequenc 	, ecuroo u senhur 	q,e 
He o estatuto desta cor.:~, na 

!,21,0'S•A ' e ti "COCRA 	S,A. • 
d'..finitivamentc . Pnstituldas)nos tercrrè- eÁ0v tstAridos' 



• 

• 
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, t.vs.them aara aprovados, cadaimáGeom'Ocapital,de DEUNOVE MILHO 	
DE GEo,• 

3»,000.o0D,00)-divididO em•DEZENWU MIL (19.000) açoespo va-

-
nominal de uOM MIL .CRUZUROS,(CR$1.000400) cada uma, distribuidase en-

tre os atuai acionistas desta sociedade, obedecendo a proporcionalidade° 

exiAente" 
 e consignada no item II da proposta da Diretoria, que fica fazen 

do pflrte integrante e inseparavel desta resoluo5x), para todos os efeitos 

;:eolaroa,, enCo, o senhor Presidente que se congratulava com. a Assemble.t., 

°elas deliberaçoes tomadas, ficando desmembrada esta sociedade em duas ou-• 

tt'ns denominadas "CONTRuToRA BARBO2A MELLO S.A." e "CONSTROTuRA FERRANDO 
as quais se regerao pelos estatutos constantes da propos , 

ta da Diretoria, recem-faprovada. . • 	 . 
Declarou, ainda, o senho Presidente que, estando juridicamente feito o 

de:,membramento desta sociedade. nas denominadas "CCMPUTORA BARBOSA i4ELLO 

S A." e "COMRoTORA FERNANDO:SCARPELL1 SOA » O5 senhores acionistas pre- 	
_ 

sentes dnveriam proceder à eleiçao dos membros das Diretorias e Conselhos 

Vi2C9i. 
daquelas sociedades pedindo aos senhores acionistas que se munis- 

em das cedulas necessarias"afim de que se procedesse à sielio tendo se 

verj_fiesdo o seguinte resultados=. Diretoria da "CONSTRUTORA FÉRNANDO SCAR-

P:11,Li :, -A.- Diretor-Presidente. i dro . FERNANDO SCARPEIII,brasileiro,casado, - 

construtor, residente e domiCiliado nesta Capital;-Diretor-Superintendente  
.... 	..•••,..,,,,. 	—, 

1),JOW ASuNÇ"Áo WARPELLI,braaileiro, casado, residente e domiciliado nes • • 

	

	
, • 

ta Capital;-Diretor Comercial.,.droniAVIU SCARPELLI,brasileiro,advogado, ca ! , 

sado, aqui residente e.domiciliadO;-.Diretor-Administrativo, FERNARDO SCAR 
... 	••_.,. 	.• 	,. 	. 

Pj jeH.oR,  brasireiro, nolteiro, maior, aqui residente e dOMiciliado; 

liestor-Administrativo„ mARCU AS.ÂJNÇIu nCARPELLI, brasileiro, solteiro, 	. . 

maior, resienste e domiciliado ali Belo dorizOnte., 
DIRETORIA DA •"COP4STRDTURA BAIMWA MELLO S.A."-Diretor-Presiden-• - 

Iet-dr, AFFuN20 BARBWA MELL(f,'brasileiro, casado, engenheiro civil, rei- I 

dente e domiciliado em Belo Horizonte;'.. Diretor-Superintendente, dr,. MIGUEL 

AILO CAmARDELLI CANÇADO,tbraaileirO, casado, engenheiro civil„ aqui resi 
• ,/.,, 	. 	. 

dente e domiciliado; Diretoracnico, dr. ANTONIO HEARIQuE DE MELLO GUATI-

mOSIM, brasileiro,' cesadengenheiro eiyi1, aqui residente e domiciliado, 

Piretor-.Mcnico, dr. UTAVIOCAMPOS:BAÊBW,A MELLO, brasileiro,' casado,'ew • .. 	— 	• 	... 	. 

[;,:.nbeiro civil,residentee-doMicillado.no  Rio de Janeiro. 

consELHo FILCA1,-DA"CONSTRAWRA BARBOU. MELLO S-C-Dr, Wilson 

2efar, brwdleiro,-solteiroadVogado, residen:te e domiciliado em Belo He,  

rizente;-Dr,; Celso-Moreirada.Costa,:brafilileiro, advogado »  casadoo  aqui r 

sidente n domicilifid6op6MOreira Pinto, brasileiro, casado contador, 

rr!sidente em Belo HoriZonte,, ,todos membros efetivos do Conselç Ficoal• 

msmbros suplentes: 	:.' 
i:elson Caetano, brasileirocasado, contador, residente e ,domiei iede eu 

em Belo horizonte;-FranciscoAssis Sampaio, brasileiro. , casado, comer 

rio, residente em Belo:horizente; Geraldo Antonio SaMPsio, brasileiro, 

sado, comerciante, reSienteedoillioilládO om Belo "riorizonte,, 

CONSELHO FLitCAL,,E.SoPLENTS DA "COWITRUTORA FERNANDO SCARPEL1,1 

"- 	DrWilsen Safar,: brasileiro, solt 

	

sidente e domicillado-emrBeWHoriiOntev I 	JO 
. 	 • 	• 

advogado „re- 

a Costa, brasJ V 



• 

• 

• 



	

conerciario residente v resident e domiciiiadoem'Seio 	.+ 	A floriz , Onto;,,GeraldoAntoniO 

162 do CREA da 	

:Ban 
-, ,....-•,',.:,,,•• 	.,, • 	' •', J....1 -•,, t..,,,,•, ;,,,,,,,,,.. - ‘• ..,:. 

	

&aio, brasileiro, casado, comerciani e 	 W residente doMioiliadnnBelOMori 

zonte, - 
DE P(WABILIDA 	TÊCNICA 	

. 	--. , . 	. 	-':- ,,k-:;,..-!.,,s.,....,,,,,,, , ,N, :,55.“ ,  l'4.39.•.,) . ,,.,,,. 

A re 	s sponabilidade '2gcnica daa'SOCiedad,gsqle,,,,ef2riginaraMe7001W:à0,0-  

BARBO'A WUJLO,SCARPELLI 6A...erge;.:1 io1W'P'elo"Dr:../~08'BâilbolaMel.  

	

. 	. 	.. _ 
loL brasilt.iro, casado, engenheiro.ciyil portador da earteíra profissional 

a 	,:,, 	„ n9 1 	4. RegiRo. 1 ._:, ,,,---,-; , - ,,- 

• 

advogado,. aquireSidonte e:deMlOiiiado emi3eltijlorizonteï 
. 	,• 	. 	. 	. 	',,'• , 	•• 

Jog moreira Pír.to, brasileiro-,contador- residente em-Belo.;Horizonte ,•.• 
, 

UPb 	laslcon Caetano, braSileiropoileado, oontadorresidente e doi 
• 

ciliado em Belopi HoritonteranOISCO'deAesiSSampalo •brarsiaeirt ettaade(AS 

: A seguir pediu a palavra ci-drAf.fonso Barbosa Melloquetdeolaroure- . 	. 	: •..i, -,,. .- 	. 
nunc:I.ar ao cargo de Diretor-PreSidenta'que nxereia na firme011uTRUTUORA 1  

!'.?.POA MELLO,SCARPELLI.S.A.." em virtudeAc'ter sido elei+ODiretor-Préai-

dIde da "COPWTRUNRA BARBOSA mEttO:a.A.e-ao:poder exercer9  ao menipteff. ., 
po, os dois cargos. Por nua vez;pediu a palavrá'o Dr. Pernando• Searpelli 

"c '„;t:s- 	eleit 

	

ide 	o' 
,..we declnrou, tamInSm renunciar aotargo:da DiretorerelitCArie• exercia Tia 

w:2RuTuRA BARBO!lt mBLLO,SCARPELLI:B.A. 
" 	1 	 em: Virtude de 

. .. .,., 	-,, 

rlretor-Presidente da."CONSTRUTORkTERNAMDOSCARFELLI S.,•11,20  Pode,0 
- ,--,-- ,- 

el)Mulativemente, exercer Os dOis":targoe¥-

o senhor Presidente declarOUAueiria-submeter U diseUds56 as duagi,'re.• . 	. 	, 	. 	, 
_ 

nuncias e, n7-Zo tendo hav do quaIqUSrpronúnciamente ar.e.speitó,':foraâ'ÂMbaii
.  

	

. 	.., 
. 	. 	. 	. 

... , 
votadas e aprovadas. 

J.9.(le mais havendo atratar,-n'nghhor:Presidente:declarou-o.main uMili vem 

que ne congratulava com ob'presentés pelas deliberaçgen tomadaá, dava posse 
Diretores eleitos imediatamente, visto netarems prençaitecLOs Mesmoa¡lai 

vr'ando-r'e, oportunamente, .o terMo de:-eauçao de suas gentges, na f6rmaAI 

Lei e formulava oe melhores votos ,para que ás medidas propostas 'e ,r.spr':Vedas 

produzissem ou reeultados que delas .todo esperavam. Deolaronfinalmente, 

qu'e sw,pendia a seselo peloÀempO'neeessârio para á laVratura da presente . 	• 
ata, a qual, devidamente lida.4eaprovada¡vai por todos assinada , 	• 	• 	• 	• 

Belo  Horizdnic ,24 de jUlho:de 1'58 

• 

A 	onso: 	osa.  Me o 	NA 	 

erneXi 

Ana ~onça 

O O 	eMon elmo 

....0 • 	1.1 a Á . 
Jos 	onno Mon ro a oe •._. 	,••• 	• •ze• 

	

uoi • 	ou o ou e ro 'lar 	a tw 
I 	/ 	e... 1 

. 	..". ,!..... 	" 	2 ao 	'., 	"-, 
rix da * osiçao Mont 

	

I/ 	
/ ,..„., , ,. . 

.4 1.;. 	. .a• ..,...... il 	gr., 4 .., 	FP , a. e O 
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• 
N.  f,70(f2VÁ?  . Do aoeircio 

Junta, profendo em sessão de 

arqUivad.;'so. nuiefó 

Belo Horizonte, 

E 

fica 

resente 

do 19  31'  

b-eserevl 

Chefe do 

EereaiciO Aives 	e... rimo Horizonte, no Cortaria 
; SIN.(); no F,io. no Cartório Tavore ( -1:uenos Aires, 24) c Ç'. 

-o Penafiel (Ouviao., 56)e, em 5. Paulo. no Tabellào Vetr. 
_ 

a g - 
Z is.',2 	7e.i 

_ 

Junla Ur/ler-cio' do Estado de Minas Corot. 
-Certidão 

Certit;co que 'ste documento foi arquivado 

sob o n2  go. 	R  em 	 
O Secretdrio Geral 

M 

 

056, 
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ações no valor de Cr$ 950.000,00 (no-
vecentos e cmquentu mil cruzeiros); 
Ana Assunção Searpeill, 950 (nove-
centas € cinaienta) Refles, no valor 
do Cr. 950 000,00 .(,1°sec:entoo e cin-
quenta mil cruzeiros); Luci° 
Vão Searpell), 950 (novecentas e dm.  
quente). ações no Valor de Cr, -.... 
930.000,00 (novecentos -e • Cinquenta 
mli cruzelrOSE Clotilde Monteiro 'Bar' 
bom. Mello, 782 (setecentas e oitenta 

•oltenta u) dois mil cruzeiros); Maria 
l'eresinlizs Monteiro Barbosa Mello, 
782 (setecentas e u)ltento O (Ioas) 
ações no snlor de Cr$ 182.000,00 tze- 
tecentbs 	oitenta e dots mil cruzei-. 
ros); Maria dá Coneelçai, Monteiro 
1-3arbosa Mello. Furtado, /82 (setecen-
tas e odienta e (luas) ações lio valor 
-de Cr$ 732.0110,00 (setecentos e Oi-
tenta e dois mil Crlrtelr0,1). 131) 

0111 11111.4  esta prupuzut seja 
aprovada, e tendo em vista o Mitionço 
levantado ein 	ti-lista o um (i11) CIO 
iinalo. doi corrente anO, afi dUe.s 110-
ele...111(1CH 1 lealii0 C1./111 1), Valere.; 110 
Ativo O PaSSIVO (0 'deferido balanço, 
discriminado a seguir; 

o.) ft Duna çieinistrolorri Barbosa 

e duas) 'ações no valor de Cr$ 
782.000,00 (setecentos e oitenta e dois 
mil" cruzeiros); desse 'Afonso Monteiro 
Barbbsa 7.10110, 782 .  (setecentas 	• 01- 
lenta e duas) ações no valor de Cr$ 
782.000,00 (setecentos' se, oitenta e 
dois milernuelros); • toldo. António 
monteis° .  Barbosa Mello 782 (sete-
celtas e olhada e (luas) ações no VA,  fiel ir) lo•A•s, Poi- tenueran os 8e51.11.11-
lor de 'Cr$ 782.090,00. • Csetecenton e 1.05 salorea do Ativo e l.'1.,,51V0i 

CIO 
'10.000.0,10,130 

033.40(31e) 

1128 070,00 

5.21•!3.1itl,25 

24.278.1;114:30 
29 ;l03.082,1t0 
34.310.25000 
11,110.25817, 
. 11i1 
013.150,93 

2:098.000 00 
51.503;115 

• 30.000,1:5 

Cr$ 

53 . 833 , 577,e 3 

7:3,333.51.0,29 

1.202.802,58 

2.199.300,73) 

2.497.779,35 .  

105.377.069,26 

,P1, )9 

v o 

a) IMOLIfsISADO: 
lurc3scius 	• 	- 	• 	 810.(35.,95 
jun.:vem reavaltadiis 	„„ ..• .„ 	959.353,,I0 
moven.-  e tliensilan; 	.; 	• 	021.7v0,35 . 	. 
,moveis• e illonsiims: kens...liados 	• i1ti.h'.0,50. 
'se:caos 	..• 1. 	 • 2.273'..715,40 
vcommu reavaliados•  .f" 	• 	f..• •• • 	• - •3•10.0..o.o0 
Idaquinas l'estoItia.;1.: ...• 	23.90:1.9m,U0 
romponas Atesadas' ftenValiádita 
A110,0111:15 e .Ecurtimentas DiVersati • 	9.083.0:45,25 
Mutuemos e Ferramentas Diversa() 

reuvainfdas 	• 	 1.0114.25060 
Semoventes 18.050,03 
Apoio:eu e •Iiitolos ela Divida Publica • 2.23 1̀ • 11M,95 
Afiais 	. 	 .• • • .. 	55.000,00 
Aubcional mie licn(lua Lei 1.470 012.500,25 
Cop., 110 Capita. ela Participação 	• Bid•ia.iti.ol) 
Despesas de Instalação ...• 	 (397.0211,15 

b) DISPONIVEL: 
Caixas 	. 
Bancos - Conta Dispôs/elo •• •. 

e) 12EA7.12AVEL: 
Conta,, Correntes Ativas .. 
13tolos a icei:cher 
r085o2oe dos Armazeno 
.r1stoque 035 ÁllnOXisratu(os 
resemçues, a Receber 
-Abonos 	 t, 

mi) PEN1)ENTES1' •  
Variante AZ11111.1l- .11.11urin 	t. 
Serviço de comunga 	....--•. 
1iervno de Ital./rito ..• 

e) •COMPENSAÇAO; 
Cauçoes 	 .• 
Bancos ••••• Titillos era Custódia 
Atues Crumionadae 	 os 

- 

ó0. 040 .1332,50 

II, 013i1 .21.11,60 

5143. ooi :1.82,40 

1..332.135300 

2.199.500,00 

' :107 .911.3.21,0U 

• ' 3.01,1.657,00 
• 2.01.31).(524,00 

7' Ai) 7,3 1 V. O 

e) NII.0 
• Cr$ 	 re$ 

Capitai 	• .1 	 19.0003A:0,0G 	• 
PULIttGl dê IteSerVa 	•• o* •.• 

• ... 
,lintio 11c ,..,12,11 	 •.. 
✓ e./ lle 	Legal 	• . 	•, • 	333.155,00 •/•. 	. 

5•251 •;3b0,25,.. 	N-.W1.95533;(Yri;05 

	

. • ... 	. 

25.292.595,313 
811). 01,10,01) 
1191.2,d:1,05 

11. 44,$. 341,1,50 
28 .22á .01)11,o0 

3,317,51) 

30.1100,00 
3.190.185,70 

531.511,30 

2.093.000,0A 
51.5011,00 
50.000,1)0 
	---• 

Fed.rasão, os seus bens reverterão, 
upro-ratiu, em beneficio dna associa- 
ciauCues 	- 

A rt. •- 'Este Estatuto entrar em 
vIgui na data do seis registro, depois 
On aprovado 00 Ia Confederação Itratd- 

f..... 	leira de Elotociellarno e pelo conselho 
14t4 :00:1.9 de Desportos., em parecer bo-
mchntado pclo rerhar Ministro da Edu-

,j Cultura, O publicado no •01á 
no Oficial,. 	.. 

	

U.11213 (13. 5.1348 	T. 29.005 - X). 

COMEI:TORA PAR2OSA 
SCI,F,11.1, 5. A. 	• 	. 

- Ata da Ae.embléin Cerol Extra°, 
dieá•ia do Ise,mernbrainento itO 
•tionstrutura iir.”1.,,C,a Mello, Sear-
pelli 5.,•,.., te:lixada em viole o 
usC.Do 	julho ,In mil Torço- 
centos e cinquenta o oito (1953). 
Aos vinte e ountro (24) dina 110 

ter, ti, julho de adi 'Avec...sten; c 
elnricenta e ollo (19M), na stule so-
cial locaiisaula na rua Catacazes, O. 
14, (quatorze) 7.. (sétimo) anular, 
presentes acionistas da ‘Constrotorn 
lbublian Mello, Scarpcill S.A.:, i•e-
i:reacolando a totalidade do capital 
:.00la1 roia dircilo a voto, - .0 'Diretor, 
senhor 9r • Afenso Partioa• 
Convidou oo senacues acionistas a ele-
gerem o Presblenfe da Assembléia, 
tendo n eseelha reval.lo no próprio 
Diretor que convidai, para secretá-
rio, o senhor rir. Fernando Scarpel. 

Assini ocos:fluida a mesa, o se-
nhor Premdente declarou Instalada a 
Assembléia mie, acrescentou, fora de-
vidamente convocado por nnunclos.po-
Mandes no or5ão oficiai do Estado 
<Minas Gerais/ e no jornal desta ca-
pital, tO Dliffio., dos dias dezenove 
(1'.;) vinte (20) e vinte c uns .(21) do 

corrente mês de julho e cujo ttor é 
o se;,:iiinte: 

tConstrotora Barbosa 810110, Sem,  
pelii S A s. 	Assembléia Cerni Ex- 
trrnrdinarin (2.. convocação). Em 
virludc da não realização da Assem-
bl.:0n Geral Extraordinária convoca-
ria sara o dia de, (10) ..leste safa 
por feita de numero legal, ficam con-
vocado,  es srs. acionistas.ens 2.,  con-
VeraÇãO O realizar-se no dia 2.1 (vinte 
-e contro) do corrente, na sede social. 
A roa Goitneazes; 11. 14 -- 7.,  rondar, 
a fim do deliberarem sobre a seguinte 
ordem do -dia: 

a) alterações entatutárias: 
1.) assuntos de interesse geral. 
Veta Dorizonte, 18 de 10010 de 305.9, 

Anintço )301•bosa Mello, Dire- 
tor, Presidente. 

. Ws:1,30 
131,0.17.038,35 
14.$11) Utly,11() ,  • 

31.613,20 • 
613.180,b5 	;73.127.8515.95 

o 
.À.232.302,55 

• 
2.592.01)0,0(i 

51.500,110 
50.0()b,u0 2.199.500,011 

2.49'1.179,35 
e---- 
3.07.911.124,90 

• 

Poder kliii 
..,‘. douodo de MiliarGe 

Corregedora.g0  ,,. 	- 

a) N80 .111.11/G1VEI..; 

0:1111111.1 	 . , 	• 	• 3 • 	• .0 • 	O 5 
Fundo de Reserva 
Fundo do Dei:reei:1(150 	•.. 
F1.11100 110 Reserva Especial -„; 
Fundo de Reserva Legal .. 
Lucros Suspensos .. , • ; 3 • I • • * 

1".:XIGIVE1.; 
Dancon - Conto Financloniento 	. 
(,:ontini Correntes l'iniSi•ias 	. 

aPagar • • • • .• •-• 	• • • 	• .1r.o1118:1 lie POffar,ler110 	•• 
C011t.11.3 a Pagar 	 ..".. 
Fornecedores Diversos 

e) PENDENTES: • 
Meiliciies a. Regularizar .; • 

	

:I) COM PENS AÇÃO; 	. 
TI talos Caucionados 
Titula. Depositados cio 11rincoa .„ „. 
Caução da Diretoria .. 	..• 

..talcízó; nr,s1.2 nm...mszco: 

Deterininou, a seguir, n senhor Pre-
sidenio quó (osseni lidos o proposta 
lia Diretoria, e 1, perecer do Conselho 
Fiscal, a.sim redigidos: 	.Proposta 
da nir,00ria,: - .A Diretoria desta 
exciedade, Ira tal mito ltd 1.1C1 :10r a ten- 
de 	.0? ir sersscs dos senhores nein- 
nisms eu.? em, desempenho dos seus 
eentrntes, 	censo Para Possibili- 
tar melor expansão de nuas ativida-
de?, vem propor o seguinte: 1) lIA 
Caril convanieucia em que seja feito o 
desdobrarnen(o da atual .áoeicdado cru 
dons cineres.% jun'm melhor cacei,- 
cão de .,,, 	 111,111w.  

linatoindes sous', pois 
t.t,snnillsqrfs melhor adminislr;seáls 

rervices e ;ririas; li) dinnte 
ti-,' tioútll 5.1,1a os estudos ta, 

it,..r-tos mostrarem se cs acienistag •in- 
ieu"....; • ..., 	sauconnic o problema 

Mboa prc;sistarsic3-110-brandu •se-esm-
75,-,•;edad,,ennatru(uIia 13arhosa Mello` 
Sée-spe-bé S.A., cal duas outras coro 

densmiriacões:-.-f-ennstrst= 

ti) EXICAVEL: 
i.taneOS - ¡Anna Fióanciamento 
Lemas CCIVC1liCS l'assuvas 
'Tomos a ragar 

ulMiS de Poguquento 

• 	•h 	 'Fornece:deres OlvI dos „ 
cem c) .1"ElViJENTES: r.',..alidade ;Cri 91C,1 propria, caia 	., 	• loCtIK:uee. rt ...egulaDzar 

	

“Ciodistas, tli'ddi11110,e O 11,1- 	0) COM 	 , 31lriat IleSi.O SOCledilde dl. 111.0105 Caucionados .. •• • 	to lau ,4 n.11J Je ::-01:,liC003 	OS :loas, 	
S 	1) 10  II 100 Cm 	flanco,. III .CanstretOrr. Itrlrb Ose.

e 	
' 1.,,w-au thresola . com o cspltal d., deznove -`: 	' 	• ” 	• 	'• 

(Cr' 
1,1,,,CSCelndon per dr.- 

1•10M04.1), :1331111 
Me110, 

0.3.0 1,,sco 	qumbenlas C nes:O- 
to) 	valor .10 Cr4 5.590 000,110 
(cinco nsi111õ0s quinhentos e noventa 
rni! eruy.cirosj; Fernando Bcarpelli, 
5.70P •(..inris mil e setecentas) aciien 
no vaiar de Cr$ 5.700.000,00 
1,i'...10CR e sete,mtes mil cruzeiros); 
1,tanando Scarpcili Junior, 9:30 too-
ec.v.alan e -cin.-mento) ações no votar 

950.01`0,t1/ (noventa.: e oin- 
fiam 	mil ercze(roa); Mia Assolseã0 
seli.peEt, 5321) (novecentas e cinquen-
ta) eenes na vaio.-  lo Crr,' 950.000,00 

e cinge:tola mli cruzei-
/C.,: Mr.:1,705 ASS1111C.50 SOuu pci II, 950 
(in:•,,fienias e :niquenta) lições no va- 
lo.' 1)0 	07.0.000,t10 (nOvccentos e 
mommta 	crozeiros); Luci. As- 	a) IMC0-3ILIZADO: 

suae,au 	950 1 novecentas e InaiveiS 	• • • • • • • • •• 	• •• • • . 

	

ciem:nota) 0104: 0'.; ho valor de Crif .. 	J 11.10,,1S  rcavn iiitIIlilt•• •• •• •• •• •. 15:11r:110,01) (1107fee11 ,0e e cinquenta 
reli cruzeiros); Clotilde Monteiro Bar-bosa 4.5,1:5, 752 R:Over:Mas e oitenta 
c duas) :tiles no valor de Cr$ .... 
702,cotwo (setecentos e oitenta e dois 
lisll ensaco-os); Jose Ai01150 MOrli.Cir0 

!.ICJ10,.702 (11,C...CCC;:1.5'e 
O '11555) •ãe-UiS1-110 V0101-  de cr5 

7,2.33.3.00 (se:ecoe:Dos e oitenta e do.s 
ei."-rnies); 	 Monteira 
lar, Me/ie. 7:./2 (Siaue////e/S e 0U:M-ia a .mas) ^.:ÕZS 00 valer II, 

'i:r!.000,Cf-.1 (2,1eCCOI0e ii 011.COIO C 11015 
r1,:z.virog): Marir1 tia C..010.12:'1.,10 

1121 00S2 Mello Forrado, (82 
0i:ice:elos e eitenta v .1110e) 	iniõea no valo. 	Cr$ ve.32.0'./.):00 (i.eteeen- 
te': e oiten:o 	doi!: mil cruzeiros); 

á•fontelro Eashosa 
eci creio as 	e "tient,  e (11130) 	no valor ri,. Cr$ 	 

oileista e dois is.! 	 C, lix,0110 a ..C”.15- 1,,.(cr, 	 S.A. sons 
igual capitai de CD) 19.(len.000,00 ideztnove 	.'3 coDeirosl, 
11 a divididos ."..cs 11",:110,e nlll aries 

15.4j,,,,..)) 	.1i2"..t,1,01111 	F.cnan- 
da S.-.1rpciii 	 sai( c.scle- 

„, valor dc 	 , 
ti.7bn.000,00 (cinco milhões e. sete-
(entos mil cruzeiros); Atms?., Barbe-
a."1 1,10110, 5.550 leineo mil quinnentes 

no ente) acees lia valor de Cr$  	e) 	0,1P.F.NSA1.AO; 
3 39: .50000 Pinto rn(lhões quinhen- Cafe” 	. 1 	°venta mil Cruzeiros); FUrrinn•  ria os - TiRO 

	

rpelli Junior, 050 (novecentas 	Camelo 
'murou.) ações no valor de CrS 

00.000,0() (rmverien(os e cinquenta 
Clii ermiciros): Marcos Assunção Soar- 

9.50 	(uiaveuratro O cinnuenta) 

:MINAS...GERAIS — Domingo, .3'.(k-AOsto•cle: 195V - 
	 • 	• 	• 	• 

fulo. 13orlzoide, 31 de Inalo de 19513, 	 . 	. . 
em,. Arfais.) Barbosa -Mello, Diretor Presidente. - Foniand0 Setirpell., 

Diretor Gerente. -- Francisco Andrade, Guarda Livros 	,Cart, 590 - C, 
R.C..M.G. 

5) A? nrina oConstrutora Fernando 13c:impeli/ S.A, D, pertence-ao na Se-
guintes valeres do Ativo e Passivo: 

ATIVO 	-. 

Cr$ 

1350. 905,'j0 
929.395,40 

atoven. clltt'IiSi 111,5 	 •• .• 
Móveis e Uterislin's reavallados 	 $13 ti'  ' af 

eiCtilOs 	 .. • • • • • • 	2, 2111. (ISA° 
5'eic1511.15 reaVa11111l05 
rd-equinos. Pesadas 	 22. 135•5 :117 15:'8'1:5101)  
Máquinas PesioNIS. reilValla(1:15 	:L602.720;00 
Maquinas e .e.elrillnentitS -DiVerSaS 	4,583.523,25 
1,35.1inaS é-Ffirvanientao linVereaS 

Apenees e Titules çln Divida Publica 

Ldic,onat de !tendas - Lei 1.479 .... 
cofou tle Capital ela PartlelliaCãO • • 
Despenes 110 JoatalaçãO'.. 

L) 1/181-07,711.; _ 
Caixas 	 ' ii 01C.C.57,U0 Dances 	 •• 	2.059.629,110 

e) 11CALIZAVEL.: 
(ianins Corr.:ates iiasolvas 	 23.1152.(i90,35 
.UO0, a Receber .. • . • • •• •• 	400.01/0,00 

G. 4 	1.08.'.F. 170;155 1031, S5101' dris An1Ie:A:oi014..10h 	 5.4,93.3-1b,51) 
clunlieices a Receber 	 28.225.noomo AhnilOs 	.. • • • • 	• .• .• •• ..• 	3.317,130 

.1) PF.:4 1/ENTES: 
Violai/te 
Serviço de Cai a ti n 9a .. 
:Serviço tio italgrito 

e) 1,13110311 Déi.ST:C .0At.A117.3317 

00.00170U 
.. • 	1.190 '786,70- 

(3331 571,110 

1..034.:;.-30,ti0 	• 
2.231 0111,98 

(35.000,01) 
872.51111,45 
300.:11s1,1111 
110. 878,05 
13.550,00 

1/911 09000' 
tiL 500 o0 
50.000,00 • • 2.199..500,00 

205.377.06020 

-1/3.42d.530,3.0 

117 .510,299,50 

• çefj 

-1..352.350,00 

11.011d.2,81,(30 

••'s. 
:delo 	ac do' In:DO 	1933,' • • 
(an.) Affonso•Pardosa Mello, Diretor Presidente. •-•- Fernando Seurpelll, 

Diretor Gerente, -••• Francisco Andra de, Guarda Livros - Cart., 393 - C, 
17.CM.O. 

• 

do que esta prev.sto elo Lei. as C111./.. 
111Cr0ll1l$ 11 seguir; 

.A) Ce111§10to uu Direter-presItiCIlte.: 
1.. -- l:exIV,Car C peC.,(111.  11S I'CO- 

.,estão, 	• 
Art. 6,0 •••• Os mondados dos Dire-

tores In:minara° Seinp..0 a erinto (NO) 
de abril neginute 	elmeão tIlle 02 prOe0(1:r 	muco, a 1.101..ol, do i(.0'111,1 
que, no Citado fil/1-tü.tIlta (30)110 abril 110 COMI 111:1110),./ elettVe .114,/cni 0 ..••• 
.111100 C 0 inicio • da gestão doa Dire-
tores. ' 

1.. •-• No caso de morte ralou-. 
CIO, ou ausência per mas de trinta 
:10) 1tIns de um .0ii•elor, seri. 
a 	611 	1.1 1)51 i 1.01;,10 De.in 	{011.11a 	-  

'1.) 	o'reuor-presinente'esra• suba- 
m:mulo poio Diertin•-qtiperinteutlente _que...,pc...loca-vaCtonular 
• 011 cel1V1)1:11'r 11111 Direloc-teenico Para 050,..Cer 	 elliàW11,10 

o pirêt01.-111,1,1111entej 
• b) 	Diretor-supccurocuituute sera 
stiestpuoto peio j./nelor-1..5eilleo 
amo pelo 1,1 0X01,1/..Cfildel1te; 

.C) S01101,3 OCCCSSai'ha 	,11111:1t,t1.11C,05, 
IIrl ITICSInu 1.Crily11), 4.10 .0t1.01.01.-1/reeille11.. 
te e 11.1 .1....recOr-SlIper1111.0110c.11, IleS 
CaSos .11(1.11 -previstos, 03 IluiS 125 
rCLOC!0.-...c1:1111,1,S, 
pa1•110 OS eargoS dial/enes olecto,es" 
eleste t•alS0,.11,0 Valer,',1) os 	pr/1.• LICat,105 pus -  uni Diretor sem , a • parti-
orpas,a, do borra 

a 2.. --- Pouleca, também, ocorrer O 
caso de COnVeCaeà0 de 	Ocioniutn, mie (mole uto -Direto.r•premilente 1311, miei 
falta deste, da Diuditoria, pura subs-
tituir quimpler Diretor, nos casai do 
presente iarkirt). 

!I 	-••• () Diretor que for.  eleito em .8111151.11.111050 	11111X.), cor:mictara 
O mandato do substiblii10, eXeeto no 
eini0 ile eallVneiierio temperaria poi tio. 
Diretor-ores:de:1R ou Ma Diretoria, a 
qual cessava com o desaparecimento 

• da causa da convocarão 

CCC (50 	Cel..- 
CAP113.11,0 TEIZCG1170 

' 	Ilosembléin Gen.( 

• 
".(V) 	vIétude do desdobramento'  paisieberá pra/coto por stsa substitui. 

Ora - proposto, Ficarão, ambas as socie-o 500: 
titules, C1/118:,10111n5 pC1OS 111C3nloS t1C10..! 	.0.rt, 7.,  --- •.:ompete A Diretoria: 

	

: 	aro 1::".ti's5:•:''.:.11.i.J;C!..)s'"9.).n.a.leg°ene'..zi1uS'ansetuo.  • 
.111ellt05 desta sociedade, passando, ca_ • 10 33,71' 

.aSiiiie.a.-se a outras sede. tia uma, 1.1 	15111' 1011) O Illes1111) 
VI) 	:100.11 anta, segundo ao 1101111,1,1 0001,3  90  li 031111 1111.1.,C1101r; 
uma ieg,siaçáo 	yegendo:.se pc..• 111 — 	ou dar em hlpotecus 

	

DA sCON-STI1,IJTORJS,.- 	fluas 003 3110Y1111,03 da iArelorm atém 
l..01-•xf U1.0 l'IllátLilt() 

ne.nominneito 	Sede 	'Objeto -• 
O dusite'so 

Art. 	- Sob a denominação de' Maio 	ibretoro. C zelar pelo fiel 
C101/“.rusora Barbosa Melo S.A., fica C11111Pr.1111C11t1) tio SUOS rU011.11:Ueli; 
CellStAtunta uma. sociedade anónima 	:2.. - Convocar 	Conseino visual; 
indiistriai c comerciai, Com sede e 	3.0  - Convocar assembléia geral, 
Piro 110510 cidade de 1.1elo horizonte,' falis° 'ordinária coma extraurtimtina, 
Capitai do .150 Lido 	M101.111 1.)01.111:3, N.Z17.1?-,1Clo proceder A eleriou 	515 COZO 
que lera exigida . pelos presentes es- idispecnve; . 
tatuttio e sela • agi:ilação vigente 0 	- 12epresentac 	;.vesaindo, 
que se origina do desdobramento da Va 	PaSS.Vainente, -Ali Juizo 00 .ta.. 
Lernia 	Construltall 	Barbosa 	IVIem, ra dele podosillo, C111 11....•111C1 flOS 

S.A., deln:a praça, 10110/1 pOr SOS, Vou .901011' tireellririnr sem Os 90° 
obiciivo a 'industrio e Comércio do deres da clauSula enal judicia. e, 
construção em geral, fiSealIZO.Ci).,), C:1- 511:11e, 08 CIO 501110:11a.:', 1 1 ,111Siglr, 
Selou, 	COMprn C venda .e arat.1111101, Sus til, receber o dar 011anil.), firmar 
e, mins, qualiainer .0111.ras ate/o:voes compromisso e quaisquer outros ar-
que (lij),11.1 respeito a• este obiellVO Ce8,11.11'10ti, .1.111r 10:115 CsVet:eliS gire se-

oUtroli opel'ilcoes comerciais pura os .111111, Á finitlidaule do mandato que fer . 
quais IS 00 naja regime legai especial. 	• 	• 
oupecti.,i,(vig,arulopodle111191C0 a  - ,,A,,edef-,1,1•Icéric:. 	 A.ASS,1,1,1,,Ovr efint, 1%1 	iclo dsretrieeci?inir, 
fuçais ou sucursais nest:i 	.,sise 	sp3,11,1,ciltnritz:s;;.  
Ira .prisça bem como uuseciar to a 	- eazer recebimentos de qual. 
outras sociedades ou, telas prut.b0, quer espécie, dando o recibo corres. • . 

• - 	.• 
":Suite-  • -1,70.:11',1';'); ClCl:IiIulLlru.I,S 1311' 101-Ou', RIO-' era, se, vos (C1:.; 19: 	000 OU / 	.1 i 	i.• 	 • (li) 010 ai:Zelia/A! 	,(.11).'000) Ile0,!)1 	•.- .1telli.Os0Otar 1.1 ki,111.1 	con,  do valor 110111.fla.1 tle Cr 1.0110.00 euirr0neinii 	nenniquo 	do, 

(miro .m11 •cruzinius) cada lima, cie comentou que Muco. neccssão•ires; 

	

(1t1 urdantriaS, noradatt•,v11:1 01.1. 	.-..!NS,11113.0 el)11tratos e II1Strate8 
no PÚ1'1.111.l01., 	VlIlltn:fU 	aciumsto. 	110111:, 	v..Ci....1C; ij 	A euciellade pudera rume, 	.111» •-• Pituul 	musialo 	/rogs.é seofor uo acues por Vaideiaa, 	..11eCeStiârl(), (1,15 	dos domai:uris  CR(105 011 . 1110.101 	11111(tiple8, 	.3111.05•1 0 	1 	 e eivi,  assinados por dots • (2) i_billtOrea.„.  

2.s 	1.:":.1011 atttle Ordinária llat,:\ 	110,11.11:1,1 e1r1 Couitlr..11 ‘..0100 	(,efts 41:0111.) R ora VOto. • 

	

JArt, 	.-  A ,ItteaciSto a,, seetedndit 	32 - (011SEttlir 111001.1!..atior 0111C3,  
i:11 1.11tou; 

q por prazo indelourfoinadu. 	g:iodo-Use r.eileres para n.n1.0,ar es Cál.":(7:01..1) .Ste(;liál.1)0 	atos que 100 ca., co..,er.00s por Lei Aolum..A......A.A 	 e -por estes caí:atuais. 

	

Art, 4.. -- A um:vedado será. aulmr• 	33) Compete ao diretee-stiperiatco. 
1101trillin Per 1.111111. .1)irCtUria ela 1;11111 0211(0: 
lárâo pilde nelOillataa 	todos 	• ii) -  Sohstituir o ulirstumpiesiderdo cesoicouoa 	pais, escommos nem em todos no 1:211..; 1,13,.11C10:1t,S OC,,- .1,aier111)Jeal. ,tier11.1 e que se..0 com,  sumos 1;0 0V0111,11:115-, 
.1)1,11a de Um.  (3.) 1-.111e111,-pr051(le111.0. 	h) Adininbiltnit 	paCl, ttkIl.Ca C gc- 0111 CU- .1)11.0111C-S0petillteelleetc.  e 	 Sainuilatle, °arria/halo  n 
Cl) 	 . 0s 	,;0.• 	1W:à° let111ea C (V.,r,11 	5C119 râO eleiton por tlele (2), 1.111.JS ,x(13o1-.  departamentos; 
bula á recalca°, com as 
tew.).85.1:0.duires constamei, AC; 

Art. 5.. •-• 	investido:a no cargo deCI) Praticar Ur: 111,1 Q112 ihn 
110 Diretor se 'rara roei/Ruge o reg:s. imotos e prmastos nosto esta', 
tio no '1 iNtr(1 -  propino da sociedade, da 	C) Compete 1,05 De•ebizos-bienicos; 
educa) ia./ 'Cinquenta i.50) itelies .e0in d.oiten•iiic Adminis7,:vião dee elwas 	So- que Cá.da uns deleS garantira a sua Ciedade, 	neórdo coto c. 

SilOStIteir, uri:indo reaNnnirtilea, 
o dirctor-Mmerii.itcodsote; 

.3.,) Substito.r, ivesiontnmente, 
diretor-presidente e c diectoe• surerni-. 
tendente 110S Cae1,2 do irrpe.(11111C0i. 
;anual' eireo, (»solham', ou 
dos ...esmos, nem formo provisia nos 
presentes estatuiu':;. 

Taragrafo unico 	Nius 
13,1 	005 1//058e50 
amar, pela 	 s. ou 1,1- 
(10esar titulo, CIA 11CgOl.:i.n: estranhos 
aos interssas 	Stalitaia,I.7. 
;Art. 	-• A 1.0e11111C1110'.10 

retorce constara de uma retirada 3ten-
.0-a no:11 in te.,  ! a--Asr.smoi • 

Geral e da gratilimieão que fãf 
fixada peia' mearia ásseaddejs, 

	

Art. 10 -. Os   Se roi:o:ri-10 	• 
ceinpre que O cNig;Vela 	:1C1.1.,iC1 08,30,  
Cinie .1/14111111141.,:e ala circunstancia:IS 
dessa reunião, a (1Ual Kira assinada 
por 

Act. 11 ••- 	ConsoiMA F1scuir• eI 
coa-mosto ria três rovah-os 
trés suplentes, aeionairs 011' não, 1-c-- 
sitiantes 110 rAie, 	0.1:11al.olt!.11in 
Pela ÁS:len/Oleia Cera( 0,1.a5ria,. o 
qual 1.1%Orá a :111:t retn‘lecrnr:r1O, 
11011,10 Sei' repl..1 OS. Ao C0W.C.iiio lis- 
11111 C0111C.C1.11,i.1) 	1,,e O Lot 
(leteálr111111 deVe1:10 1.,1111.:-.-02 	Em 
de cada trioicalve. 	, 	(35.  10- 
gileir)^. Reei:1, 0 	1, 05,1 11,7,1 
rellniões. 	' 

Parágrafo primeira --- 	Convt;010 
Fiscal poderá contratar, cor ,,•1:/110 AIS 

asel,teine, 	010111- 
tOre3), mira auv'llitreis 	dewnceeilins 
de suas funções:. 

Parágrai, segundo - Os stij•ient,..S 
C011Sr211,0 FiSeal uso LIS) 0011 '.5,05110.1 

pela ordens ule Votação e 110 Cor,. "(lo 
igiuxklade dos 	 :azo convocado 3 11,1 	compete A  0!ret,na 	,o.orytplen,11.1Ivoori.a1111,1,1„,11,02,;‘,ntic!â,ov,,a,:r4ca.d.i1,%,kiscani: 

	

Ceder licença HOS Diretores, sondo kon 	poi„. 	 O  efetivo 	o esta não poderá exceder éle trinta (30) 
miam o remoneonda, 

5.. - O Dim.tor .que Substituir o 

	

licenciado ou ausente, tttn.trinta (30) 	.Art, .12 - Ate o dia trilit a (2(1) dq aluo eempiglido umas 	11170 55.0.1 da enfia ano reuni.v-u.ts SI AR,  
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N. 711 	 MINAS GERAIS -- Domingo, 3 de Ain5sto dg 195g 

obre o ida-  . a qual Icillt 	a 
• qup em a um deles garantirá a 9,a 1-01 da compra e venda da soeledae pistas 	terar s 	 gestão. sólio cantas em 

 
Uno 	da Dir C  ta e, 

Grmr.mi Ordinári a dos -/ leio- I „ 

si. 2.0z, c, almas cada perimo, de dois 
.21 	anos, Neer.; á a nova Diretoria. 

1.- -- A Assembléia Geral Cxtraor- 
ária será convocalla sempre que 

oR intui-rases sociais da sociedade ea 1- 
girem 	pronunciamento 1105 aelonIS- 
tal, com observancia dos dispOsItivos 

g 2.,  - Tutlas rir 	 to- 
,' rendes cio Assembléia Gerai serão 

sempre por maioria absoluta de vo-
tos. res:oivadas na d'sposicnen 

Art. 13 -. • As Assembleias serno 
pr.:siri:das polo sliretor-prcshieete OU 
por Outra ocaoliStil, ta",  aelanniette, 
tma eonvidar.‘ rim uni dois acionistas 
erdre os presentes, para secretáriets, 
fieanda ass'in COOSlituilla a Mesa que 
dirMici. os trato] Timos. 

á 1., .- os portionires de. peões ao 
po.•tr.Oor rara participa rira dna A 

tivvrrar, 	 SC- .ia  saciai ita socicolneme com trés dias de 
natercriCutin da data !narrada para 

• • 	ri Assembléia cai orirneira convocação. 
g 	- Os passUitioreS de ações Mo 

Ta Mal loas untierrill ser representados 
Por mandatários somo sejam nimionistas 
o sole não vertem:aio nem á netinhos-
>radio ri era ao corredio) Fiscal os 
moints deverão deposmtar, na sede so-
da]. as Stins procUrneika cora a itieS-
lna antecedência fixada no parágrafo 
olderior. 

,CAPITI I I.') ot lii Ilmro „.• listrolens - Cordas n Distribuições dás 
Luern,, 	- • 

Art . 	1 - O ca..,,:irto socip.1 ter-
7nifl:,r. em trinta C UM (30 de lie,. 
zernari,  mie cada ano quando .13verão 

.3,er levantados o balneou geram e Reli 
ri vent Seio com a obsereanela das 

prescrições .egais. 
Art. 15 - Juntamente com n ba-

lanço e relataria da Diretoria será Cri-
carainliatia ao Conselho Fiscal a pra-
)s,sin para a distriltUICA0 de dividen-
dos e a ligarão ml.e gratificações a fim 

'pie o conselho itrOntincle C a As-
,embleitt decida sobre risses documen-
tos. 

Art. in - Na dia 31 de dezembro 
de cada ano cera levantado o balanço 
gerai do e sried 	ern O ode CbaerVanCia 
das prescrições legas si:Asado os lu-
cros lie; Minis apor atina Serem ri istri-
Infidos da seguinte foram: 

(ri 10r por cento) serão deS.-
titeititia á Irrscrva 1..ega1, ate que es-
ta atinja a 20% (vinte Por cento) do 
,alor do capital social; 

1,1 11 restante seta d.striblitt10 co:11.) 
stet,nerar a Assembleia das Acionistas, 
residido esta destinar o salde ou par-
te rieleg, ao Funda de liCSerVa LiVre. 

Pará:pato minico - A sociedade po-
derá lem, amar balanços sernestrai% 
sitiando prigar conveniente, para fins 

slistribilmemSdi de (lis- ideados proviso-
r -lés nu :man, nos térmos da Lei. 

Art. 17 - 	dividendas' não recta - 
Tendes dentro de claro (5) anos Ir rao-
lar da data do anuncio do seu -paga-
mento prescreverão a favor .rla SeCiC-
xlatie. 

c A PITHLO QUINTO 
Trariellórins 

ael 	- 	primeiro ano sneial - co- 
meçaia ima data da tirqUiVatriento C.C5-
teu estatutos na Junta Comercial do 
Estalo trareadir(to no balanço geral le- 
vamit rolo Crn 	ttrinta e um) rio mês de 
main da corrente nno da sociedade 
«Construtora Barbosa Mello, Scarpelli 
81,4. ,  da qual osla se ortgloon com 0  Ativo e 0  passivo COnStaninS do 
elunaubromento c-que koutte a -esta. PO-

- etednile, de. aer.rdr, -ruo ,, transerieão 
onsic,ttatia 11C5la Ata. 'At)0 baia n, 

acienistas afeitam como certo e ta- 
s-dorsi nrci arado 	est rituração 
desta firma erts. Iniciada em livros 
próprios, abrangendo Valas es opera-
cries realizadas n par,11. de VrimeirO 
(Id.) de junho sio Cart ente ano e ter- 

. 

	

	reinado a trinta e um ill1) de deSc01- 
- bro futuro. 

Art. 19 -- O primeira pcnodo cie 
mirsinistractio terminará a trinta (30) 

• sie abril dc )059 após a aprovneão das 
contas do eNCITICM anterior. ste con- 
formidade temo o Prescrito nestes es-- 
tatutosr. 
lEsTATUTO::: DA «CONSTE.UTOUta 

•• 	FLUNANIIII Sr:ARPEI:IA tr. .1 s 
CAPITULO PRIfilE1120 

Drmanicação - Szia - °blefo - 
Capilul o Ourtietla 

Ari. 1.,  - San cc drriorninarT:o de 
• 1....oesn,rulora Fcrnmelo Pe-impeili S. 1L 
rica conatitUttirt Urna sociedauo estimai-
s-na industrial e cernereial. com  Sane 
e ('inc re,S,1 Cidade ris 13010 10,1'17011W. 
Capital de Minas Gerais, gime será no-
Vida pelos preaentes cstatutcis e pela 
legisiação vigente e aos se (minam do 
deatienrain,tdo da firma , Construtora 
liarhasa 	Scarpelli S. A., des- 
sa lira ç,. tendo por objetivo a !mios- 
Iria e ssitnérimin de construção em 

• oerat. fiscalizarão estudo. 	pa, com, 
venda mie imiatioiams e, inala, quais-

quer outras alividatios Mie iligain rea- 
peitn ri Oste ui:letivo e outras opera-
cat., colneltiaiN para as quais Cão 
tinla rea.ine Urrei CSIS-.cial. 

i'a ri,.gra ri, nano - A critério sia Di-
teloria; onslcrie a Ser:Intui° Criar ri-

MeUrStits. nes', OU Cio 01,..ra 
prava, beto Clinto asSoc.ar-S?. 3 OUt.:d 
Sociedade ou tinitiS cai tichatr. 

Art. 2.r - () capitai social 	sc• 
ciciado é de dezenove milhões de 
errizeiros (Cr$ In.fram•tmortOn). 
do em dezenove' mil (Li 000) micOes riu 
valor nominal dr. Cr. 1..000,110 (liam 
mil cruzeiros) cada tinla,• cOrn(irS MJ- .----ordiaárlas, -nomes:teto-OS ou-  -ao pe•ftti.-
dor. A vontade do nvioniSta. 

1 li - A sociedade poderá rçore-
reatar ris ações vir cautelas. (merina-
cedas ou tildas rntilliplaS, sempre as-
pinados por dois (2) Diretares. 

2.> - Cada ação ordinária ecrá 
«Oscito a um voto. 

Art. 3.. - A eloração da sede:ia:lu é 
por prazo larielerminnan. 

• CAPITULO SEGUNDO 
Administração social 

Ari. 4.-  - A sociedade será amimai-
Cri Irada par unia Diretoria. da sumi 
Irmã, parte aciOnistas 011 não. rema-

:dentes no Pais. escolhidos pela As- 
• seriaria Geral, cole será composta de 

uni (I) Diretor-1'i esideni e. mmom (1) Di-
-tto-Superint cadente, son (I) Diretor-
coerrini e dois (2) !Ureteres-Adem- 

...ir:divos que serão 	por dois 
42) anos admitida a me:eleição, com a., 
ntribUiCõen e os 'moderes cor•stantos 
clOtems estatutos. 

AH. 53. - A investetara 	doso 
de Diretor se fará a...liame o re-
oists, rIn If yr, mnpret da sociedade, 

• da caução ele cineuen.a (301 acecs cer.r.  

bi 	" 
6.e - Aarin: e juntamente 'COM .ma 

ellretor-suaciddesaidenteli• os icheqües e 
duplicatas de responSatillislade •da so- 
ciedade. 	Í ara..Jim" 1̀  7.,  - Fazer recebimentos de qual-
quer espécie, dando •o recibo ....corres- 
pondente. . 	 . 

Ob'er financiamento, ass)-
nando, juntamente .corni omm -diretersu-
perintenelente, oé: documentos 'que •  fôr 
exieltios- para Concretização da tran-
sação. 

9., ..- Repecseniir 
Collearcenelaa .  poblicas, firmando 
dreumentos que (Orem neeeSsários 

10 -- Assinar contratos -  c distrato, 
enm nome da sociedade. 	... 

11 - Participar, quando lidgarrne-
cessário, das atividades dos .demais 
diretores. 	• 	• 

	

12 - Distribuir 'os lucros 	, 
deados da sociedade em' conformi-
dade com estes estatutos. 

13 -• Praticar os atos que Me edil-.  
(el-em .éstes. estatutos, principalmen-
te na previstos no artigo 6.. c seus 
parágrafos. 

11 - Resolver as duvidas suselM- 
tadas pelos demais diretores. 	. 

13) Compete no diretor-superinten- 
dente: 	• • 

, n) Substituir o diretor,presIdente.em• tralós..0S.-SeU's. -iin ipedirimentekrbeasie• 
miais ou eventuais_ • 	• m.. 

b) Praticar os atos eprevtátos ries-
les estatutosmna parte relativa - no seu 
corso' e de Conforrnielacie com o ar-
tigo (j.,  c seus parágrafos. 

c) Administrar a parte técnica da 
Sociedade, exercendo a Orientação 
téenira e gerar de Iodos os seus die-
partamento.s, podendo •designar O dl. 
letor-s'omercial ou •qualquer diretor-
administrativo para exercer essas 
luações. 

mi) Controlar todo o maquinismo e 
Vidas as Obras, da sociedade. 

e) Obter recebimentos de qualquer 
espécie, (landa os recibos correspon-
de;:le.  

'• 3.s - Praticar atos. de, arrendam 
mentos Imobiliários. 

4.1 - Instalar os serviços da 
dedada nas ab -ris contratadas 

5., - Exercer os cargos ele dure-
tor-preSidente o de superintendente, 
Juntamente com um diretor-adietais-
Dativo, no caso sle impedimento oca-
sionai ou eventual, ao mesmo tem. 
tio, daqueles diretores. 

0.. --' Remiram .operaçOes banca- 
rias, • submetidas 	previamente, 	á • aprovação do-  diretor-presideate. 

- .Praticar os atos previstos 
nestes estatutos. CapeetalMente rua 
previstos no artigo 6..o seus pario 
gra(or.t. 
• 1)) COnlpete eus diretores-atimlnls-

tr à l Iv os: 
a) Exercer, quando convocados, os 

,atos previstos nestes Estatutos. 
• b) Substituir, quando convocados, 
'os diretores da sociedade pela forma 
prevista no artigo 6.,  e seus para-

:gratos, 
.c) Sugerir ao diretor-presidente ou 

ir Umretorla questões que, a sai jui-
zo, poSSaill colleurrer. para e descai- 

' rolvimento da sociedade. 	• 
" Art. 0.. - A remam:sacão .4135s, (li- 
retorce consta rá de 	amou. .m  retirada' •mensal fixada minumilaicaln....ijam,M f AS:mi  
semidéia Gemi e da aiiet1/11eaitãfm 11tme" ,fôr Tixuiilun preia ineSilla ./151$elillti(-W - 	Art. E) - Os diretores' se retinirão' 
• Sentare Mie o eXtglrelli'llYti''llert9SCIOS 
Suciais lavrando-se ata . circunstan-
deollimdessit reunião, O qual será assi-
:nada pôr ele. 
' Art. 11 - O Conselho Fiscal C 
composto de Iras membros efetivos. 
três suplentes acionistas ou nau, re- 
sidentes 	eleitOS anualmente 
pela Assembléia Geral Ordinária, a' 
qual fixará a sua remuneração, po- 

- (lendo ser reeleitos. 	Ao Consella, 
'Fiscal competirão as funções que tr 
.Lei deterrnilla devendo reunir-se no 
fim de cada trimestre, examinando 
es negócios sociais e lavrando atas 
.dessas reuniões. 

Parágrafo 1,5- 	O .Conselho -Fiscal 
poderá contratar, pot conta da 'so-
ciedade, assistentes técnicos m(mmudi-
tores), para auxiliarem o 'desempe-
nho de suas funções. 

'Parágrafo 2a -- Os, suplentes (lu 
Conselho Fiscal serão convocados pe-
la' ordem de votação C, no caso de 
igualdade de votos, será convocado o 
que tiver Idade -mais avancrida, 51,1-
5-1, para o representante dos dissiden-
Leá, pois, êsses elegerão 'o efetivo c 
•o respectivo suplente. 

CAPITULO TERCEIRO 
•• 	Assonbléla Geral . 
Art. 12 -- Até ó dia trinta (30) 

de abril de 'cada alio retinir-Se-A a • Assembléia Geral Ordinária •dos aclo--mistas a qual deliberará sobre o re-
,lateritt. contas e gestão da Direto-
'.rla, eleição do Conselho Fiscal, re• 
numeração. deste e daquela, tendo em 
vista o que dispõe o artigo 134 uo 
Decreto-lei n. 2.027 e, após cada Pe- 
rimiu de dois (2) anos, elegerá a no. 
m va Diretoria. 

Parágrafo 1., -- A Assembléia Ge-
:ral Extraordinária será convocada 
se.mpre que os interésses sociais da 
sociedade exigirem o pronunciamen• 
.to. dos acionistas 	com observancla 'dos dispositivos legais. 

Parágrafo 2.. - TódaS as delibe-
rações tornadas em - Assembléia Ge-
ral.' serão. sempre por maioria :first,- lutam - de vidos, ressalvadas mas dispo-sicoes legais. 
• Art. 13 	As 'Assembleias • serão 
presididas pelo diretor-presidente ou 
por outro acionista, por aclamação, 
que convidará um ou dois ttelOnis. 
tas entre os presentes; para secreta-
rlos, ficando assim constItuida a une-
ria ique dirigirá os trabalhos. 

1.5 	-- Os portadores ele • acõea • ao 
portados para participarem das As-. 
semtnétaS deverão depositá-las na se-
de social da sociedade .cora .três dias 
ie antecedência, da data mareada pa- 
na : a Assembléia em 'primeira convo- 
cação. 

- Os possuidores ide ações no-
minativas poderão ser,. renresentados 
por m- mandatários- -  que' sejam acionis-. 
tetà e que não pertençam nen] ,á ao• 
ministraeão nem ao {Coinietimo Pis-
cai, mos quais deverão depositar. na  'sede social, as StiaS prO r eU 	,ron 
á" Mesma antecedência lixada no pa- 
rágrafo anterior. • 

CAPITULO QUARTO 
'Balanços-- Cordas o VIstrilmiação 
• . 	dos Lucros • 

Art. 14 - O exercido :melai ter-
minara cm trinta o uni (31) tIo pe- 
zembro do cada ano mitiamimi•devertio -
ser levantadas o balanço serffi e seu 
Inveataco com a obsereancia das pres. . 
crições tegals. 
• Art. là - Juntamente- com o ba-

lanço e relatório da Diretoria será en-
caminhada ao Conselho Fiscal a pro-
-posta. para a distribuição ite dividen-
dos, e a fixação de mgratlficações 
Ilm de que o Conselho se pronuncie 
e- a Assembléia decida sôbre elsses 
documentos. 
:. AO. 16 -- No dia: 31 de dezembro 
do cada ano será levantado o balan-
ço geral da sociedade com observan-
da das prescrições legais devendo Os 
rumos ligados apurados e serem Ws-
(ribaldos da - seguinte.formad••••• • 
I 	mc5% (cleco,mporM:edito)-s'erão'ileS-- 

Ihradás a Reserva Legal, até que esta 
atinja a 20% (vinte por cento) do vr,i. 
mor tia Capital Social; 

0) O restante será dIstribuido cem-
.no  deliberar a Assembiélre dos Amo. 
nistas, podendo esta destinar o sal. 
io pu parte dêle, ao .Fundo de '1IcSer-va Livro. 

Parágmfo unico 	A Sociedade pu- 
dera levantar • balaneos.„seniestrala 
4u:uai° julgar crins'enie-m,tc, -para fia§ 
ele distrbuição de dividendos Mrovisoj  
rios ou não, nos termos da, lei. 

Art. 17 - Os dividendoá hão recla-
mados dentro de cinco .(5) anos 'eu 
contar da data 'do inicio do' eco paga-
mento prescreverão a tenger.; a tamciem 
titule. 	' 	•• 

CAPITULO (.)to.fifi) 

no: Iriel'anço 
1 (trinta e um) 

o do eorr3ate ano da 
.onstrut a Barbtua tabl- 

'o Scarpelll 5.11.., de qual esta se 
originou corri o Ativo co c.a:isto°. cons-
tantes •do desdobramento e que 

a esta sociedade, de teoria com a 
Tanso-Mio consignada nesta Ala, cujo .,alanço 03 acionistas aceitam :emproo 
certo' o incontestável sendo que a es-
crituracito desta [Irma será • •Illeinda 
cnn tiVros próprios, abrangendo tO 
das as operações - realizadas' a partir 
(te primeiro (1;>) de Junho do conón-
te ano ir I Srmiliridas, digo, terminan- 
do kl trinta e um (31) de. dezembro pi.oatIllei futuro. 	• 
. Art.. 19 -'•0 primeiro: penedo 'de 
administração terminará a !H, tu (30) 
de abril de 1959 após a impravacilo 
(tas contas do eXerelelo sate:rios; de 
conformidade com o.. prescrito. nestes 

'-'tatut°s'I'c'  1r - Fica estabelecido, também que 
as sociedades originadas sai désio-
bramento clestmi sociedade, ficartio;' 
cada uma, CesponSávets pele ativa m 
Os ssivo referidem no, :1remo:11- desta 
proposta, ficando por Cste• mito • inyrslt--
da na posse, direito 
sôbre , os bens o valores,..imereridos nó• 
ira lanço 	levantado , em relatam e: Obl• 
(31), de'. nua li,., do dg/Tente mui 	b' 
med. noanialn.,,,transeritu,onua.restina'i, 
seuviridoiieSta,Atim Me,.13.tammeidoi Há 

eforma•qoe.amaskatilção.edquit'irm 
das perxesta..isosteciadle.-,emi.relação :k 

qualid o dés 
dosaserviessm eriemanailos 

constitua .patilmhado a comum -ás duns li., ifis nocledades, .elividindo-se 
(ido patroidnio, entre as Mesmas-- 

VI - Caso nela aprovaria esta 
P1 oposta, ficam transieridos Paca 'is 
rirmos «Construtora Barbosa Mello 0. 
A.n e «Construtora Fm 
[tern S A a todo o elominlo, posso; di-
reito, e ação e servIdõeS sôbro .e bios 
que ihes silo entregues' aur turca cies, 
tu Ata e Já referidos, momnprommtensio-
se esta sociedade, Construtora Garbo-
ser Mello, Searpelli S.A. a respon-
der; ir todo o tempo, ..ela eviecao de 
direito, se assina for -chamado, condo 
as sociedades, desmenti-irados desta u 
par e a- salvo de Quaisquer (turiúas 
iuturas. 

Sista é is proposto que sulanetemos á 
,3,11,5;t3,a,s1a apreciação dos • Senhores acto- 

Belo Itorizoatc, dez (1(1) do . pilho 
cio jati hovecentOS c cinquenta e oto 

(mi ) Atroas° I3arboSa Mello -- For- 

namiar l'"Secc'err dPeloi,i:Conselho , Ft leal: 
Nos, ardil:mo assinadoS, membm os do 

Conselho Fiscal da Coas traio -a 'Dar-
trosa. Mello, searpelil S. A., tendo to-
mado conhecimento ela oroposta da Da. 
retorta nó sentido de ácr desedembia-
sia esta sociedade em luas outras, 
cum o mesmo objetivti desta, Perten-
cendo, a, cada uma das firmas ,bras, 
SerVICD9.,, bens o direitos, itiouslve 
obrigaçues, em igualdade de condições' 
0.0 patrimônio ,social da «Construtora 
Barbosa Melte, Searpeill S.A.a e pas-
sando as mesmas a serem gerldas•coni 
a denominação, propria a cada' lida, 
de «Construtora Barbosa . Mello S.A.. 
O «Construtora Fernando' Searpeill S. 
As, somus de parecer que a proposta 
feita pode ser aprovada, em vir- tad:a 
de consultar OS- ititereSSeS SOcialS, e 
aumlnistrativos. 

Seio Horizonte,- dez (10) de Ralho 
de mo novecentos e Cinquenta 'e.molto 
(19581. -  

Submetidos 'on---drecumenturraeirlia--. -  
discussão, solicitou a palavra o acio-
nistas; senhor ,Fernando Scarperli 
aios que, após solicitar alguns escla-
recimentos da 'Diretoria,, declarou que 
se fichava conyencido .de que d des. 
membraMent0 era Cansa era ti;  SOItterto 
ideal 'para acompanhar omdesdivolvl-
niento da sueledade,vatándoi ciela amo. 
vaca° da proposta dmi 	ohm, 
guém Mala 'sem •proiniaciandomáCtirem u 
aSSUllill, o senhoi‘• Presidmte 
roU que iria submeter mc ft:Opus:a CM 
inretorla, com o Parecer elo ConSelho 
Fiscal a aprovação da Assembléia, o 
que foi 	verlfIcandb•se terem 
sido ambos aprovados UnallinieMente• 
Em consequência, dm:Clamou o •senhen. 
Presidente que Deadia alterafro o lá' 
intato desta -.sociedade, na .•eorma prti 
posta- a que a «Construtora illárbusii 
Melai • S. 	A.» 	e• a• • «Coristrutorn 
Persiano.> . Searpelll S. 	A.. 	rica- 
vai., Pot;  este -  madO derinitiVainente 
constituidas, nos termos dos estatutos 
também agora aprovados, cada urna 
com o capital de dezenove milhões 
de cruzeiros (Cr$ 19.000.000,00), di- 
vidido em 	dezenove m mil 	(19.000) 
;leões no- valor •nommlnal• de lima mil 
erlizelres (Cr$ I.000.00) cada - uma,-
distribuidas, entre os atuais acionis 
tas desta. sociedade, 	obedecendo. a 
proporcionalidade existente e consig-
nada no lutem 11 da proposta da Dire-
toria, que. fica . fazendo parteMie-, 
pranto e inseparável desta resolu-
ção, para todos os efeitos legais. 

Declarou, então, C, 	Senhor. Presi- 
dente gime sem-congratulava com a As-
sembléia pelas deliberações lemadas, 
ficando desmembraela •esta sociedade 
eia duas outras denominadas .• «Cons-
trutora Berlina Mello 8: A.. e «Cons-
trutora Fernando Searrielll. S.' A.», as 
quais se regerão pelos 'estatutos 
consianteá da proposta da .Diretoria, 
recem-aprovadai 

• . • 
Declarou, ainda, :o senhor .Presim• 

dente,que; 'estando 
to' o""destnernbrernentimm-d-esta soda.- 
dado . nas rienorisinadasi. alicinstrutora 
Barbosa Mello 'S. Am..• c: sConstritto 
ra Fernando SearpellUS. A.n, os se-
nhores acionistas presentes deveriam 
proceder á eleição d'orr. membros das 
Diretorias e Conselhos' 'Fiscais daque-
las sociedades,. pedindo aos,  senhore6 
acionistas que se 'munissem das, ce-
edeudinesssenecaeseswarilciamso,tirnàle.,..tre-seNrzi,C: 

	

seguinte resUl OCIML- 	o a. 

	

.•aConstrultura 	Sçarp0111; 
S.A« - DIreturi•Presidentelatir;•'"klerme 
naneis) • Scarpeill,• -• braálieltd'eaáriditr 
construtor, 	residentec"ei m.•tioratellitidem' 
nesta -. Capital;' ,Diretor-5ritrerintetiden,  
te: Lueio.•Assuneros.m.imScorpellir.mbrzisi; 
leiro, .casado, •reSidente - esclomielliadis 
nesta CapItal;, DiretorsComerelairm 
rimivluc 	 braálielroi. 
casado, 'aqui,: residente,' ai -domicilia-
o; .Diretor-Adm1alstrattroo..FiernantimP 
no Searpelll, • brasildro...•.solteire: 
:dor, .aqui re'sidente o•.(tomielliadot 
re/31.1lAáliniaistrativo,..Mrtscos Assua, 

	

Searpelli, . brasileiro, 	solteiro, 
redor, residea 	 .4to 	ll0111101i19 CA19,13.  
o Dorizontsm m 

Diretoria da «Construtora Barbosa :Mello S. • A.si - Dlretur-Pre.solante: 
dr. /Manso Barbosa' Mello, brasilei- 
ro, casado, engenheiro civil, resisten-
te e domiciliado em •Beto Horizente; 
DIretor-Supermtendente, 	Sita:tel. 
Angelo Carnardelli Caneasitm. brasilei-
ro, Casado, engenheiro cedi aqui re, 
sidente e domiciliado; lalrelor-Teeni- 
co, de. Antonio Henrique de Mello 
(Mal lrnuInm 	brasileiro, casario, cióm 
genhelro civil, aqui residente e domi-
ciliado, Direttir-Téenico, rir. Otavio 
Cainpos Barbosa, Mello, brasileiro, ca-
sado. engenheiro civil, residente e 
domidliado no Ilmo de Janeiro. 

Conselho Piscai da «Construtora 
Barbosa Mello 8. A., - Dr. Wilson 
Safar brasileiro, solteiro, advogado, 
residente e domtelliado cai Belo lio- 
rIzonte: Dr. Celso • Moreira da Costa, 
brasileiro, advcgado, casado, aqui re.; 
detento e dor-Mediado; José Moreira 
Pinto, brasileiro, casncl 	contado'. 
residente em Belo florizenite, todos 
membros efetivos du Conselho Fiscal. 

Para. inerabros suplentes: 
NelSon Caljtanii, brasileiro, casa-

do, contador. •residente e domIclilaslo 
em 13e10 .1-lorlzonte; FralleiSco ~IS 
Sampaio,. brasileiro, enodo, comer-
cifirlo• rêsletente eln Belo liarizonte; 
Geraldo Antonio Sampaio, brasileiro, 
casado, comerciante, residente c da-
miediado em Beis, Horizonte, 

Conselho Fiscal e Suplentes da 
«Construtora Fernando .Searpelli S. A.> 	Conselheiros: - Dr. Viiimmini 
Safar, brasileiro, solteiro, advogado, 
residente fé domiclindo em Belo. 
rizonte; Dr. Celso Moreira' da Costa, 
brasileiro, casado, advogado, aqui 
residente e domiciliado em Belo Hori- 
zonte; José Moreira Pinto, brasileiro, 
contador, residente etn Belo Horizon- 
te; Suplentes: - Nelson Caetano, 
brasileiror . casado, contador, residen-
te e domiciliado em Belo Horizonte; 
Francisco de Assis Sampalc, brasi- 
leiro, casado, comerciário. residente 
e domiciliado, era Belo tlorizsinte; Ge- 
raldo Antonio Sampaluf brasileiro, 
casado, comerciante, residente e do-
miciliado em Belo Horizonte, 

Responsabilidade Técnica 
• A• responSabilidarie Técnica das so-

ciedades que se originaram da «Cons-
trutora Barbosa Mello, Searpeill S. ' 
A.. 	será •esercisla pelo Dr. A tran- 
sa Barbosa Mello, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, predador da car-
teira proffssioital n. 162 do CRE da • 
4,. Região, 

A seguir pediu a palavra o dr. Ar- • 
fonso• Barbosa Mello que declarou re-
nunciar no cargo de Diretor-Pre.sl- 
dente que exercia na firma «Constru- 
tora Dm-Posa Mello, Scarpeill S. 
A.s era virtude de ter sido eleito Di- 
retor-Presidente da «Construtora liam- 
bas:, Mello fi. A.s c não poder exp.--
ver, no mesmo tempo, os dois cargos. 
Por sua vez, pediu 'a palavra o Dr. 
Fernando Searpelli • que declarou, 
também renunciar ao cargo de Dire- 
tor-Gerente que exercia na «Constru- 
tora Barbosa Mello, Searnelli S. A.., 
em virtude de ter sido eleito Diretas- 
Presidente da «Construtora Fernando 
Searpell) 3. A.> e não poder cumu-
lativamente, exercer os dois cargos. 

O senhor Presidente declarou que 
iria submeter A discussão as (luas 
'renuncias e; não tendo havido qual-
quer pronunciamento ri respeito, fo-
ram ambas vetadas e aprovadas. 

Nada mais havendo a tratar, o se-
nhor Presidente declarou, mais urna 
vez que se congratulava com os pre-
sentes pelas delinerneSes tonoolus, 
dava posse aos Diretores eleitos Ime-
diatamente visto estarem presrmter 
01' Mesmos, mavrando-se, oportuna-
mente, o térmo de caução de Soas 
gestões, na forma da Lei  e formulava 
os melhores edema para que a3 medi-
das' propostas o aprovadas produzis-
sem os resultados que delas todos 
eSperavaln. Declarou, finalmente, atm 
nospendia o sessãopneto tempo neces-
sfmr10 -para m a lavratura da presente 
ata, a-qual; devidamente lida e amo-
vada, vai por todos assinada. 
1,5B8e.10Horizonte, 24 de julho de 

(na.) Affonso ;Barbosa /dello --
Fernando' Scarpeill - Fernando Soar-
nein -Junior -• Ana Assunção Sear-
pela -mm Marcos Assunção Searpellf 
- eLuelo • Assunção Searpelli - Clo-
tilde -  Monteiro Barbosa Mello - José 
Affonso Monteiro Barbosa Mello - 
Lodo Antonio Monteiro Barbosa 

- Maria da Conceição Monteiro 
Barbosa Mello Furtado. - Maria Te-
rezinima Monteiro _Barbosa malello. 

g s 	 a. 	Art. O., - Os main:atos oo. Direto- eleoAo slim Conscolo nevai, renunera• res terminarão sam,re a trinta (30) itssir e daquela, tendo em vista o de abri; seguinte -á eleasto num Se pro- 

	

-que elisr(mom art. 101 do Decreto-lei 	, • 	ele janeiro' a tbrim..de forma 
que, nu citaria dia trinta (30) de abril 
de casta .periodo eletivo haverá o Ur-
mino e o inicio da gestão dos Direto-
rei. 

á 1.. -- No caso de morte, renun- 
cia 	ou fl usenela por Mais de trinta 
(30) dias ele orn Diretor, a sua subs-
tituição seta feita pema Isolar, seguin-
te: 

1 - ri Diretor-l'......rponte será sol s-m  
Muniu pelo Dito •..m: Silperfalcutit.iitc 
que poderá acurai; ar as duas 'inações 
ou 	convocar ,,j li t ,cr outro Diretor 
para exercer o• 5,. .1 cargo, rnquanto 
substitui o blre;os-P.A. ieate 	• 

2 -- O Diretor-o 	Mem:ente serd 
substituldo pelo ihroloe•Aemninisimpli-
vo designado peio tri d.o.•bresalm'e. 
No caso em que 	reta., - na 
peesoa do Direlor•Corditividt. este po-
derá, também, ed.-mamar 11 i raias 'I un-
ções ou solicitar- que .-b Diretor-Presi-
dente deSigne outro Direlor-Adininis-
tratIvo para exercer as suas funções de 
Diretor:Cesnerciai, ca manto s n13511101 
o Diretor-Sumi-ia' i•- •• 

3 - No caso de substituição, ai, 
mesmo tempo, do 'Diretor-Presidente 
e do Diretor-Superintendente, ocorre-
rem o seguinte: O Diretor-Comerciai; 
juntamente coin um Diretor-Adminis-
trativo, assumirá os cargos daqueles 
Diretores, convocando o outro Diretor-
Administrativo para exercer.. sob „Mia 
sliperVIS110,- o cargo 'de Discerni-Comer-
cial. No caso aqui previsto, não vaie-
rão os atos til-atirados por mum- °Te-
tos, sem a participação •olo outro de-
vendo, ambos, assinar os documentos 
necessários que envolvam imegóelos 
sociesinde..Para que OS MeSMOS aclama 
coas:Mirados válidos. " 

2.* - Poderá ocorrer,. também, 
o casa do. convocação -  de um acionis-
ta, por parte do - DiretormPresidente ou, 
na falia deste, ela Diretoria, para subs-
tituir qualquer diretor em caso de mor-
te, renuncia ou ausênelai Por mais de 
trinta (30) (lias. • 	... 

s 	- O Diretor quê for eleito. 
em substituição du outro, eernpletárá 
o mandato do substituldo„ exceto no 
caso mie convueacão temporária por 
parte do Diretor-Presidente Ou da 131-
retoria, a qual .CSSará 'CCM, d.desapa,  
recimento da ea usa da coarmos:fio. • 

á 	- Compete '15 •Diretoria con- 
ceder licença aos UireturcS. Sendo que 
cata não excederá por Mais de trinta 
(311) dias, qu >nig, remuneraria. m 

á 5., - O 'aireter que subStituu 
n licenciado ou ausente,até 30 (trin-
ta) dias, ar.umulando mias funções, 
não perceberá proventos por sua subs-
tituição. 

Art. 7.s 	Cd:mete:á Diretoria: 
I - Instalar Girais, agências, sucur-

sais e escritórios onde c.- Miando ,  Jul-, 
gar conveniente: 

II - Assucmr:se a outras socieda-
des ou delas participar; 

III - Alienar ou dar em hipoteca 
qualquer bem mitaivel da sotteelade.. 

Art. 8.5 - .3ão atribuições espe-
cificas dos meminos da.Diretoria; além 
do que está, previsto em Lei, as se-
guintes: 

- Compete ue DiretOr-Presiden 
te: 

1.. -- Convocar •e presidir as reu-
alães da Diretoria e zelar pelo fiel 
cumprimento de suas resoluções; 

2-* - Convocar o' Conselho-Fiscalt 
3.. - Convocar assembléia geral. 

tanto ortnárla como extraordinária, fa-
zendo proceder á eleição (Inc ineáa re.• 
pectIon; 	 . • 4.,  - Representar.,-, sociedade, ati-
va ou passivamente, em juizo ou fo-
ra dele podendo, em qualquer dos 
cosas, conStItUir procurador ;tad os 
puderes da cláusula gari judicia, e, 
mala, os de confessar, transigir, de-
sistir, receber e' dar quitação, firmar 
compromisso e• quaisquer outros ne-
cessários, por mais especiais que se-
jam, á finalidade elo mandato qtte Rir 
outorgado: 

5.s - Deteeminar qual,o, estabele-
cimento onmetur onde .setruia fenos 
os depúsimo m em dinheiro., da socie-
dade. 

fl Itepreaentar ri saciedade em can• 
CO,rtilrias firMando os do-
CWrientes que foreiro necessários. 

el Assinar emontratos ó distrato:, eia 
nome da sociedade. 	• ' 

c) Cornam:te 	elfretnr-ramercial: 
1.,  - Orientar Ot3 riegoicis da so-

ciedade 
Conirolat am movimento 	. 

Disposições fransitáriria;  
Art. 18 - O primeiro;  ano, social 

começará na dota do te 
destes estatutoS 	Jr 
do Estado retrdagii 
sal levantado 
do Inês de 
SOeitatatie 

Reconheço as firmas retro. 
Dou fé. 

' B. Horizonte, 24 sle julho de 1958. 
Ene testemunho (estava o sinal po-

blies da verdade). • 
• (a.) Pilnio de Mendonça Filho, 
substituto,. 

ptó(pCróipoi)a.  autêntica-  extralda da livro 

Belo Horizonte. 24 de Julho de 1958. 
-- Afonso Barbosa Melo - Fernando 
Scarpelil. 

• . ltcconheçci as .1lonas sopra. Dou 
CO. 

Belo. Horizonte, 21 de- julho mic 1959. 
testemnunho • (eslava o sina), 

_ „ 
de , Mendonça Filho, substl,  

• Unia Comercial. do Estado de MI. 
nas .Gerals.. - N. 90.350. - de 
acôrdu com. o • despacho da Junta, 
proferida em sessão' de hoje, fica 
mai -quis/tida, sob n,. 00.850, a presents. 
-Ata. 
' 	Horizonte, 205 de julho do .1956. 

,Maritia 'Petracconny. - O 
•cliere do' (11Visão, , , Benedito Alves. 

- . 
'Junta Comercial do Estado de Mi- 

nas Gerais. 	-• N. do Protocolo, 
172.256. - ,Nntureza do documento, 
• Ate. -•Salo federal - Nota 3. (ice. 
4.655, Cr$ 101;50. -• Idem estadual 

:tab. 6115; doe-.: 67, Cr$ 67,20. 	Idem 
Petiéria, .Cr$ .4,90, - idem' cio. ro- 

• lhas, Cr$ 79,20. - Emolumentos, Cr9 
• 6,80. -' Total. 'Cr$ 259.60., 

A funcionária, •Lttcey • Marina Fe 
traecunny.. 

-7.617 '00,1 5 648 	29,057 s.-- X) 
„ . 	. • ........ - 
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CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A 
CNJP 17.185.7/VAMO! .61 

E-STATUTO SOCIAL 

(Aprovado pela Assembléia Galli lis traordinária de 13 de maio de 2.0)2) 
Capitulo I - Da denominação sede, oblato e duração. Artigo 1' - A 
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A. C uma Sociedade por Nões, 
que se regerá pelo disposto neste Estatuto c pelas dimairtiotes legais que lhe 
lotem aplicaveis. Artigo 2' • A Sociedade em sede e fon] nil cidade de Belo 
1101iginne, estado de Minas Geais. na Avenida Portugal, n' 4851, poleado 
abrir ou fechar filiais, escritórios e estabelecimentos em mediar localidade. 
mediante deliberação da Dinitoria. Artigo 3' • A Sociedade tem ler objeto: 
a) A indústria co comércio de construção cm geral, inclusive de materiais; b) 
A prestação de serviços de fiscalização, elaboração de mulas c projetos de 
engenharia civil; c) A incorporação, o lottamento, a urbanização e a compra 
c venda de imóveis; d) A imputação de máquinas, materiais, peças c aiessõ 
rire em gend, relacionados com o descrito na alínea "a"; c) A participação 
cor outras empresas ou ainsõrrias dc empresas, na Poma da lei 6.401/76. 
Artigo 4' - O prazo de duração da Sociedade e indeterminado. Capítulo II - 
DO Capital Soda! - Artigo á" • O Capital Social é de RI 50.101E05),00 
(cinqüenta milhões tento c um mil reais) dividido em 173.303.773 (cento e 
sorna e três milhões. imanas c [ICS mil. sor:anus e setenta e rês) ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Artigo 6"- A cada ação ordiná-
ria corresponde um voto nas debberações das Assembléias Gerais Artigo 7' 

A Sociedade poderá emitir Mulas múltiplos de ar,tes c cautelas representa. 
uvas das mesmas sendo que o seu desdobramento será (cito por preço não 
superior ao seu custo. Artigo 8" • Os certificados e cautelas de ações deverão 
ser assinados sempre, por dois Diretores Artigo S,  - A Sociedade fica 
autorizada a mama todas as ações em conta de depósito. em nome desces 
irritares, C111 illStilUiçãO ("mancam que designar, mediante a apesemação co 
eineelunento dos certificados ar ciradação, obedecidas as nomuS viga, 
tes Capítulo III - Da Assembléia Geral - Artigo 10 - A As.sembeia 
Geral reunir-se-á na sede social, onlinariamente, dentro dos quatro meses 
subseqtenes ao enoito do eurdeio social, pira: (i) Tomar as contas dos 
administradores e examinar e voar as Dernonscrações Financeiras do tatu. 
cio rindo; (ii) Deliberar sobre a destinaçâo do lucro líquido do exercício c a 
disuibuição dc dividendos; (iii) Eleger os membros da Diretoria, do Conse-
lho Consultivo e do Conselho Fiscal, quando for o caso, e fixar as respecti-
vas remunerações, de forma global OU individual, c, extraordinariamente, 
sempre que os interesses da Sociedade o exigirem. Artigo II - A Assoo-
Mia Geral será instalada pelo Diretor-Presidente c será presidida pelo Acio-
nista indicado, o qual comidará um, dentre os presentes, para XCretariar os 
trabalhos Artigo 12- Ressalvadas as careço, previstas na lei n* 6.404/76, 
a Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de 
acionistas que representem, no mínimo, a meada do capital social com 
Jirau, de voto e, em segunda convocação, com qualquer número. Artigo 13 
- Ressalvadas as exceções legais c oo disposições de eventuais Acordos de 
Acionistas arquivados na Companhia, as deliberações da Assembiéia Geral 
serão tomadas por maioria simples dos votos dos acionistas presentes. Artl-
go 14-Nos casos CM que o Acionista comparecer a Assembléia representa-
do por procurador ou qualquer Maio ILIHISLMare, assim como no caso de 
condomínio de ações ou acordo entre o seu proprietário e o usufrutuário, a • prova de representação regular e de acordo deverá ser entregue na sede 
social até as 17,00 (dezessete) horas do 3' (terceiro) dia imediatamente 
anterior ao marcado para a realização da Assembléia, excluindo-se este na 
aniagem. Capítulo IV -Da Administraçjk, Soda' - Artigo 15-A Soci-

edade será administrada por uma Diretoria composta de três membros, 
residentes no País, eleitos c destilavas a qualquer tempo peta Assembléia 
Geral, com mandato & dois anos, permitidas reeleições sucessivas,  sendo 
um Dirctor-Presidene, um Diretor de Operações e um Diretor de Adminis-
tração. Parágrafo único: A Assembléia poderá nomear Diretores Adjuntos 
para auxiliar a administração, sendo seus poderes de representação limitados 
àqueles previstos no parágrafo primeiro do Artigo 22 deste Estarmo. Artigo 
16 -Os Diretores permanecerão no exercício dos respectivos cargos, mesmo 
após o término do mandato, até a passe efetiva de seus substitutos Artigo 17 
- No caso de nrbstituição no curso do mandato, o substituto completará o 
mandato do substiruído. Artigo 18- Competirá à Diretoria: (a) Reunir-se 
mediante convocação do Diretor-Presidente. com  a pleSença de pelo menos 
2 (dois) de sem mernbros; (b) Praticar quaisquer alcis dc odiM01.074ãci 
orientando, supervisionando, fisealimndo e decidindo quanto a todas as 
atividades da Sociedade sob o amplo aspecto administrativo, de pessoal  de 
serviços c de negócios; (c) Convocar as Assembléias Gerais, podendo, 
ntretanto, os respectivos editais serem assinados aproas pelo Diretor-

Presidente; (d) Estudar, planejar e fixar diretrizes a soem seguidas nas 
conaarrencias públicas ou particulares das quais a Sociedade venha a partici-
par. (c) Apresentar anualmente à Assembléia Geral Ordinária, o relatório 
das negécias saciais, com a proposta do distribuição e aplicação do resultado 
apurado; (f) Representar a Socedode por urro dos seus membros ou por 
proarrador devidamente credenciado, nas liCilagdeS e assinaturas de contra-
tos decorrentes, junto a qualquer órgão público, pertencente à administração 
direta ou indireta, e em contratos de obras firmados com entidade públicas 
ou privadas de qualquer natureza; (g) Alienar, laileteca, ac empenhar bccà 
sociais, praticando todas os atos que envolvam tais negócios, inclusive 
transferência de direiros reais os; de eredico. outorga de garantia real ou 
fidejussória; (h) Fixar a remuneração individual dosaras membros dc acordo 
com os critérios legais e obedecido o limite global estabelecido pela Assem-
bléia Geral; (i) Decidir sobre a admissão, contratação e demissão de pessoal 
necessIrio ais serviços administraiivos e bine-atices da empresa bem conto 
dm serviços de natureza técnica ou especializada em qualquer nível, estale. 
tecendo a remuneração correspondente, e (j) Escolher e restituir Auditores 
Independentes. Artigo 19- A Diretoria terá amplos poderes de administra. 
ção e gestão dos negócios, podendo realizar todas as operações ordinárias 
que se relacionarem corn o objeto social, observadas as disposições do 
presente Estatuto. Artigo 20 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma 
vez por rries ou sempre que convocada par qualquer dos diretr.', e as 
reunriScs serão presididas pelo Diretor-Presidente e, na ausência deste  por 
quaisquer das Diretores, me feia lavrar ata sobre as deliberações Artigo 21 
- As deliberações da Diretoria sedo tomadas pelo voto favorável da maioria 
dos diretores presentes à reunião. Artigo 22- Observado o disposto nos 
Artigos seguintes, todos os documentos me criem obrigações para a Socie-
dade, ou de.le.IPM terceiros dc obrigações para com a mesma, deverão, sob 
pena dc não prOdurircrn efeitos, saem assinados por 2 (dois) Diretores em 
conjunto. Parágrafo Primais, - A Sociedade poderá ser representado isola-
darnente por qualquer de seus Diretores, inclusive os Diretores Adjuntos (i) opNa prática dos atos de adminiuração perante repartições públicas federal, 
estadual, municipal, autarquias, empresas públicas OU mistas, inclusive 
representação ativa ou passiva da Sociedade, em jazo ou fora dele; (ti) Na 

ai:matuta de campam Jour e atm de simples mima; (tin Nu endosso de 
Muros para efeito de cobrança ou depósito, inclusive vistos em medições e 
seus reqx,tivos reabro.., salive em nane da Sociedade, em institui-
(ões financeiras e (iv) Na assinatura de propostas, conlialat de pn,slagdo de 
SeluiçOS cobras com entidades da administração pública ou de direito priva-
do. ern que a Companhia figure corno controlada, incluindo-se sais respecti-
vos allitiMIC OU quaisquer outros documentas seles relacionados. Parágrafo 
Segundo - A concessão de avais e fianças em favor dc terceiros, somente 
será reconhecida pela Companhia se autorizada pela Diretoria cm reunião 
COtIVCC3da lura esta finalidade. Artigo 23-Ao procuraales outorgadas pela 
Sociedade &verão ser assinadas por 2 (dois) Diretores devendo especificar 
expressamente m poderes arde:idas Inclusive quando se tratar da assunção 
das obrigações de que trata o Migo 22 supra, devendo conter expressa 
sedação quanto 11 possibilidade re subsubdecimento das mesmas, bem 
COMO determinar o paro de .prtliva validade limitado Cata. no máximo, 
um ano. Parágrafo ártico - A restrição quanto ao suhrtabeiceimento c ao 
paro previstos no caput deste artigo não se aplicar=s pmeumerSCS Outorga-
dos com a clairtilla "ad adiria", que poderão ser assinadas por apenas 1 
(hum) dos Obturem. Artigo 24-Évedado aos administradores c aos pua-
radires da Sociedade obriga la em negócios estranhos ao objete social, bem 
corno praticar aras de liberalidade Cm ieri nome OU conceda avais, fianças  e 
nutras garantias que não rejam necessárias à aitua-ução do objeto social, 
ressalvadas as garantias as Sociedades de que participe como sócia quotista 
ou acionista Artigo 25 - Os administradores e Procurariam serão raspar 
s1veis, individual c solidariamente, em caso de ato COMUM, perante a Socie-
dade OU perante temirsiS, seja por infrações às disposições legais c regula-
mentares aplicáveis às Sociedades por ações seja por violação do presente 
estatuto, ixv excesso de mandato ou por faltas pialiCadaS durante a Sua 
gado. Artigo 26 - A CXCCUÇA0 C a responsabilidade dos serviços Cariais 
de engenharia a serem prestados pela Sodeibuir, serão solidariamente ;mi-
lhadas por técnicos da Sociolade, devidamente habilitados e registrados em 
Conselho Regional de Engenharia, Minitel= c Agronomia - CREA. 
Parágrafo Ptimeiao - Os administradores serão investidos em seus cargos 
mediante assinatura detentor re posse rui livro próprio, dentro dos trinta dias 
subseqüentes à sua eleição. Artigo 27-Competirá ao Diretor-Presidente: a) 
Instalar as Assembléias Gerais de acionirtas: b) Convocar e presidir reuniões 
da Diretoria, nas quais terá direito a voto; c) Representar a Socied•rte, judici-
al ou extra-judicialmente, ativa c passivamente, podendo juntamente com 
outro Diretor, constituir procuradores ou contratar advogadas ou outros 
representamos teimem; d) Superintender a atividade econômica fuenceira 
operacional da Sociedade, no concentra& a talos os negócios e operações 
sociais, bem cano toda sua atividade administrativx c) Acompanhar o 
desempenho de Controladas e Coligadas e participar dos Consalms e Dire-
torias das mesmas; I) Coordenar o desempenho dos danais Diretores, e g) 
Supervisionar as atividades da Assessoria Jurídica, da Gerada Comercial, 
da Gerancia de Desenvolvimento e ConeessA, e da Gemada de Finanças, 
Planejamento. Controle e Recursos Humanos. Artigo 28- Competirá ao 
Diretor de Operações: a) Exercer, na Conota da legislação que regular a 
matéria e sem prejuízo te seus demais encargos estatutários, as funções 
profissionais de responsável técnico pelos serviços, trabalhos e obras de 
engenharia da Sociedade, planejando e executando-os, podendo delegar 
poderes a outros engenheiros pertencentes aos quadros da Sociedade; b) 
Responder pelo planejamento técnico e econômico de cada obra contra-
tada; c) Estabelecer metas de resultado de cada obra; d) Estruturar, orientar e 
supervisionar as equipes de cada obra e coordenar a obtenção dos demais 
recursos neeinsirios; e) Responder paio resultado econômico- financeiro de 
cada uma das obras, e 1) Orientar e supervisionar os estudos prospectivos, 
planos e projetas de novas obras. Artigo 29 - Competirá ao Diretor de 
Administração: a) Orientar e supervisionar as atividades da Gerencia de 
Suprimentos e Manutenção; b) Orientar e supervisionar o contida de rece-
bimentos e das contas a receba de clientes; c) Responda pela manutenção 
do acervo técnico da empresa c a administração do Eseritorio Central, e d) 
Apoiar as demais Diretorias, especialmente no que range ao recebimento de 
faturas. Capitulo V - Do Conselho Flsod - Artigo 30- A Sociedade será 
um Conselho Fiscal de funcicnamento não permanente, composto por 3 
(trts) membros efetivos e igual número dc suplentes, ao qual competirão as 
atribuições previstas em Ui. Parágrafo Primeiro - a instalação e funciona-
mento do Conselho Fiscal obedecerão ao disposto no artigo 161 da Lei n' 
6.401d76. Parágrafo Segundo - A Assembléia que eleger o Conselho Fiscal 
fixará  sua remuneração. Capítulo VI - Do Consdho Consultivo - Artigo 
31 - A Sociedade terá uma Conselho Consultivo composto de ato 3 (três) 
membros eleitas e destitufveis pela Assembléia Geral, o qual funcionará 
como órgão auxiliar da administração, sem funções executivas Capitulo 
VII-Do exercido soda', balanço, rasavas e dividendos-Artigo 32-0 
exercida social coincidirá custo o ano calendário e terminará no dia 31 de 
dezembro de cada ano, data em que serão levantados o balanço geral e os 
demais demonstrativos exigidos por Lei Artigo 33 - Dos fardados da 
Sociedade serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provi-
são para o imposto de renda, na forma da Lei. Parágrafo Primeiro -Sobra o 
lucro remanescente, apurado na forma do caput deste Artigo, será calculada 
eventual participação dos administradores, na forma aprovada pela Assem-
bleia Geral Parágrafo Segundo - O lucro líquido do exercício, então obtido, 
terá a seguinte destinaoão: (i) 5% (cinco por cento) serão destinadas a cons-
tituição da reserva legal, que não excedo-á 20% (vinte por cento) do Capital 
Social; a reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em 
que seu saldo, acrescido do montante das reservas de capital de que trata 
o parágrafo primeiro do artigo 182 da Lei n" 6.404/76, exceder 30% 
(trinta por cento) do Capital Social; (ii) 25% (vinte e cinco por cosmo) do 
lucro líquido ajustado nos termos do Artigo 202 da Lei n' 6.404/76, no 
mínimo, serão distribuídos aos acionistas como dividendos obrigaiórios. 
Parágrafo Terreiro - Mediante proposta da Diretoria, a Assembleia Geral 
poderá criar reservas consideradas tecnicamente &revirias, estabele-
cendo sua finalidade, os critérios para sua adoção coseu limite máximo. 
Artigo 34 - Os dividendos serão pagos no mesmo exercício em que 
forem declarados, cabendo à Assembléia Geral decortinar o prazo c a 
formado seu pagamento. Artigo 35- A Sociedade poderá, por delibera-
ção da Diretoria, levantar balanços intermediários para efeito dc apuração 
dos resultados, e promover a distribuição de dividendos "ad referendum" 
da Assembléia Geral, Capítulo VII - Da Liquidação - Artigo 36- A • 
Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, ou por 
deliberação da Assembléia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação 
e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o arfado da liquidação. 
elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. 
Confere com o original. Belo Horizonte. 13 de maio de 2.002. GUI-
LHERME MOREIRA TEIXEIRA, Presidente. JUCEMG - Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico que este documento faz 
pane integrante do processo arquivado em: 17/05/2002 sob o número, 
2776279 não podendo ser usado separadamente Protocolo: 027688518. (a) 
Augusto Pimenta de Partilho - pela Secretaria Coral. 
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MINAS GERAIS - CADERNO I 

LEI IE., CAMELEIRAS, GLAUCILÃNDIA, GRÃO.MOGOL. GUA-
RACIA MA, IBIAL IBIRACATU, ICARAI DE MINAS. INDAIMIJI• 
RA, ITACAMBIRA. ITACARAN1111, JAII3A, JANAUBA, JANUA. 
RIA, JAPONVAR, JEQUITAL JOSENOPOLIS. JURAMENTO, JU-
VENILIA, LAGOA DOS PATOS. LASSANCE, LONTRA, LUIS• 
LAND1A, MAMONAS, MANGA, MAT1AS CARPOSO, MATO 
VERDE, MIRABELA NIIRAVANIA, MONTALVANIA, MONTE 
AZUL, MONTES CLAROS. MONTEZUMA. NINIIEIRA. NOVA 
Pf)RTEIRINHA NOVORIZONTE, OLII0S-D'ÁGUA, PADRE 
CARVALHO, PAI PEDRO. PATIS. PEDRAS DE MARIA DA 
CRUZ. PINTÓPOLIS. PIRAPORA PONTO CHIQUE, PORTEIRI. 
NIIA, RIAC1IIN110, RIAC110 DOS MACHADOS. RIO PARDO DE 
MINAS, RUBEL1TA, SALINAS, SANTA CRUZ DE SALINAS, 
SANTA FÉ DE MINAS. SANTO ANTONIO DO RETIRO, SAO 
FRANCISCO, SÃO JOAO DA LAGOA, SÃO JOÃO DA PONTE, 
SÃO JOÃO DAS NIISSÕES, .SÃO JOÃO DO PACUL SÃO JOÃO 
DO PARAISO, SÃO RONIAO. SERRANÓPOLÉS DE MINAS. TA1-
°BEIRAS, UBAI, URUCU1A, VARGEM, GRANDE DO RIQ PAR-
DO. VÁRZEA DA PALMA. VARZELANDIA, VERDELANDIA, 
ARINOS, BONFINÓPOL1S DE MINAS, BRASILÀND1A DE MI-
NAS,_ByRITIS, CABECEIRA GRANDE, DOM BOSCO, FORMO- 

LAGAMAR. LAGO 
1, PRESIDENTE OLEG.C. 

URUANA DII MINAS. 
(DIA DOS DOURADOS. 
ORÃ, ARAPUÁ, ARAXA, 
/ERQE. CAMPO FLORI-
P1NOPOLIS. CARMO DO 
LHO RICO, CENTRALI. 
SIÇA0 DAS ALAGOAS, 
EIRO DA FORTALEZA, 
. DO SUL, fRONTEIRA. 
lURINHATA, 1B1Á, INI31-
(TAPAIIPE, ITUIUTABA, 
LÃ DO OESTE, MATUTI. 
INTE CARMELO, NOVA 
CINIO. PEDRINOPOLIS, 
(ATA. PRATTNHA. RIO 
1T0, SANTA JULIANA, 
ÓR1A, SÃO FRANCISCO 
) SALITRE, TAPIRA, TI. 
ERLANDIA, UNIÃO Dg 
CAIACA, ALEM PARA.  
IRÁ. ALTO RIO DOCE, 
D DE MINAS, ARACITA. 
0 DUTRA, BARÃO DO 
IRO BRAGA, B1AS FOR-
'AJURI. CANAA. CAPA-
fAGUASES, CHÁCARA, 
IMBRA. CORONEL PA-
IVINO, DOM SILVÉRIO. 
, DURANDE, ERVALIA, 
1GENOPOLIS, EWBANK 
)OURO, GOIANA, GUA-
11DOVAL, GUIRICEMA, 
12 DE FORA, LAJINHA, 
NA DUARTE, LUISBUR-
R DE ESPANHA. MARI-
TIAS BARBOSA, MATT-
AURIAÉ, OLARIA, OLI-
IA, PAIVA, PALMA, PA-
0100, PEDRA BONITA. 
PEDRO TEIXEIRA, PE-
VA, PIRANGA, PIRAPE-
'O FIRME, PRESIDENTE 
!O, REDUTO, RIO CAS-
)VO, RIO POMBA, RIO 
O, ROSÁRIO DA LIMEI. 
RDE, SANTA CRUZ DO 
'ANTA RITA DO IBITI- 

A DE CA A-
.NTANA DO MANHUA- 

ÇU, 	rkr1 vntv L.R.1 MVEN I viwIRO, SANTO ANTÔNIO 
DO GRAMA, SANTOS QUMONT, SAO FRANCISCO IA GLÓ-
RIA, SÃO GERALDO, SAO JOÃO DO MANHUAÇU, SAO JOÃO 
NEPOMUCENS/„SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO, SAO MIGUEL 
DO ANTA, SAO PEDRO DOS FERROS, SÃO SEBASTIÃO DA 
VARGEM ALEGRE, SEM-PEIXE, SENADOR CORTES, SENA-
DOR FIRMINO, SENHORA DE OLIVEIRA, SERIC1TA, SILVEI. 
RANIA, SIMÃO PEREIRA, SIMONÉSIA, TABULEIRO, TEIXE1-
RÃS, TOCANTINS, TOMBOS. UBÁ, URUCAN1A, VERMELHO 
NOVO, VIÇOSA. VIEIRAS, VISCONDE DO RIO BRANCO, VOL-
TA GRANDE, AIURUOCA, ALAGOA, ALBERTINA, ALFENAS, 
ALPINÕPOLIS. ALTEROSA, ANDRADAS. ANDRELÃND1A, 
ARANTINA. ARCEBURGO, AREADO, BAEPENDI, BANDEIRA 
DO SUL, BOA ESPERANÇA, BOCAINA DE MINAS. BOM JAR-
DIM DE MINA 8. BOM JESUS DA PENHA, BOM REPOUSO, 
BORDA DA MA BOTELHOS, BRASÓPOLIS, BUENO BRAN-
DÃO. CABO VER CACHOEIRA DE MINAS, CALDAS, CA- 
MANDUCAI& CA 	I. CAMBUQUIRA, CAMPANHA, CAM- 
PESTRE, CAMPO DO 	O, CAMPOS GERAIS, CAPETINGA, 
CAPITÓLIO. CAREAÇU RMO DA CACHOEIRA, CARMO DE 
MINAS. CARMOO 	O, CARVALIIÓPOLIS, CARVA- 
LHOS, CÁSSIA, CAXAM 	CLARAVAL CONCEIÇÃO DA 
APARECIDA, CONCEIÇÃO DAS PEDRAS, CONCEIÇÃO DO RIO 
VERDE, CONCEIÇÃO DOS OUROS, CONGONHAL, CONSOLA-
ÇÃO, COQUEIRAL. CORDISLANDIA, CÓRREGO DO BOM 
JESUS. CRISTINA, CRUZ1LIA, DELFIM MOREIRA, DELFINO-
POLIS, DIVISA NOVA, DOM VIÇOSO, ELÓI MENDES. ESPIRI-
TO SANTO DO DOURADO, ESTIVA. EXTREMA, FAMA, FOR-
TALEZA DE MINAS GONÇALVES G PE. GUARANESIA, 
GUAXUPE, HELIODORA. IBIRACI, IRITI A DE MIN 5, ILICI. 
NEA, INCONFIDENTES, IPUIUNA, IT 	 I, ITA- 
MONTE, ITANHANDLE ITAPEVÁ, 1T 	 1, JA- 
CUTINGA, JESUANIA, JURUAIA, LA 	 MA- 
CHADO, MARIA DA FE. MARMELO 	 NSE- 
NHOR PAULO MONTE BELO MO 	 NAS, 
MONTE SIÃO, MUNHOZ, MUZAMB1N 	 OVA 
RESENDE. OLIMPIO NORONHA, OURO 	 UAÇU, 
PARA1SOPOLIS, PASSA-QUAIRO, PASSA-VINTE, PASSOS, PE-
DRALVA, PIRANGUÇU, PIRANGUINHO, POÇO FUNDO, PO-
ÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, POUSO ALTO ATÁPO- 
LIS, SANTA RITA DE CALDAS. SANTA RITA Ç) 	A!, 
SANTANA DA VARGEM, SAO BENTO ABADE, SAQ G a N rALO 
DO SAPUÇAI, SÃO JOÃO BATISTA DO GLORIA, SAO lii 70 pis 
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REEES)4 
REAIS)* 

Data do Repinto* do Ato Conatitutivo 1 29/07/1958E 
Inicio da Atividada 	24/07/1958E 
Prazo de Duração 	$ IndatarmiSadol 
Microomprela 	aW09 
Pequeno Porte 	s EUS . 
Capital Social 	: R4110.000.000,00 (CZETO Z DZI1fILROZS DE 
Capital Integralisedcal R4110.000.000,00 (METO 1. DIZ MIIZOIS Dl 

o ...roo ...I 
AA 0003113 .  A ASetead stiv ;stri?untAbl 	cl 	ver reproduelas desta /testkiao 

DrISr.,/ 

Consórcio 
,ANDRADI 
GUTIER—REZ 

Construtora Andrade Suborna S/A 
viat, BARBOSA 

CONSTRUTORA 

engenharia sa  MELLO 1C7 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviço 

Departamento Nacional de Registro do Comércio - ONRC 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

CERTIFICAMOS que as informações abalso conotam dos documento* arquivados nesta Junta CoMercial, • 
aio vigilantes na data da sua expadi~.. 

o NOME EMPRESARIAL 
*CONSTRUTORA BAREOSA MELLO 6/A4 

PERE Sede i 3130003740,1E 
CIPJ/IfF a 17.185.786/0401-614 
Saturara Juridicat SOCIEDADE ~IMA FECHADAS 

». rnirrorn 
CPP/MVIPE r'''. 

 

• 522569606684 EIZERICO REME auxurrn nem,  
00706868668$ eaárm mfflua# 
002384141915 MIL MOO* 	• 

r 	 . 
51836297653E MIMEI= Wmaízáa prdintali 

• 14025248624E JEAN AMICTO LIISCGUR CENTROS 
000567406978 °RIMO° CAVALCAMIJ LPIATO* ... 

*9 	  AT~Arm(s) 
ama SIARIAS (RODOVIAS, VIAS FIEJLEA8 * AZR0PORTOB)8 

PILIALtIan 

	  =DERRUO COMPLETO 
AV. PORTUGAL 4851 - ITAGOA CZP-31710400 ZELO ZOROONTE/MG4 

	*mo ÚLTIMO ARQUISMEZETO 
Data a 13/07/2007 ~aro': 37526774  
Ato 	a ata de çeuniao de diretoria. 
Evento aabertura de filial em outra Off' 

*** 
MIRE 	CMPJ / Endereço ~Pleito 

E 17.1E5.796/0004-04 IDA 3MAE0515*371 - CEPTRO CEP-68537000 CAIOU DOS CLRAJAS/PAE 
E RUA EMOCZECIO OLIVEJRA.16 - PROMISSAD I CEP-68625000 PARARCKGRAO(PAS 
• IDA DAS PAIZZIRAWDOEUT 1 Z ~CARAS VITORIA - DOS LOPES cer-les000 conamwort 

Continua ... 

061 

*** 8ITUA00 aso 
ATIVA 
vos STA= aso 
EME • 

T• faxmalandato Cargo 
34/04/2009 DIRETOR ADJUMTOE 
30/04/2008 DIRETOR ADJuirgoli 
30/04/2000 DIRETOR De 

0387300888 
30/04/2009 DIRETOR PRZSIDEPTEE 
30/04/2009 DIZZ/01 APJUETV4 
30/04/2009 DIRETOR 

EDZIEIRTRATIVOI 
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P2- GUTIERREZ 
ANDRADE 

Construtora Andrade Gutierrez S/A 
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N°: 025 LIVRO: 1417-P 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMARCA E MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 

SERVO NOTARIAL DO 8° OFICID 

TABELIÃO: MAURICIO LEONARDO 

PROCURAÇÃO BASTÁNtE QUE FAZEM NA 
FORMA ABAIXO: 

S A I íá A M todos tjunos Virem o Preiente inátrumerá públiCo de 
procureção crie ió(s) 31 (trihtá é uni) dia(t) do mês de julho do ano de 
2.007 (dois mil e sete), nesta cidade de Belo HoriZánte, Capital de Estado 
de Minas Gerais, neste Serviço Notarial e Rirá São Paulo, 684, loja 09, 
Edifício Vila RiCe, na . qualidade de Outorgante(s) deste instrumento: 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ'S.A., estabelecida na cidade de 
Belo Horizonte-MG, na Av. do Contorno, 8.123, Cidade Jardim, com 

" estatuto social registrado na JVCEMG sob NIRE 31300091830 em 23 de 
seteMbro de 1.958, CNPJ/MF n° 17.262.213/0001-94, neste ato 
representada pelos seus Diretores de NiercadO, Martelo de Sousa Ribeiro, 
brasileiro, casado, engenheiro, CPF n° 372.622.706-72; C.I. n° M-
305.973/SSPMG; residente e domiciliado eiri São Paulo-SP e, Márcio 
Magalhães ..Driarte Pinto, brasileiro, casadõ, engenheiro, CPF n° 

. 317.596.706-00, C.I. rio  M-101.282/SSPMG, reSiderite e domiciliado em 
Belo Ho-rizonte-MG, a(é) presente(t) parte(s) que sê identifiCou(áram) 
ser(em) o(s) próprio(s) conforme documentação apteeentOda aqui 
mencionada do que dou fé. Por ele(a)(s) outorgante(á) identifiCado(e)(s), foi 
dito que, pOr etté público irittrumenio, noriieià(m) e conttitui(ern) 
seu(sua)(s) bástante proCurador(a)(t)(es) JOÃO MARCOS DE ALMEID 
DA FONSECA, brasileiro, casado, engenheiro;  'CPÉ n°204.157.376-72;  'CI. 
n° 26.017/D-CREA-MG, residente e micitiàdô em Belo Horiionte-MG, 
MARIO SERGIO MAFRA GUEDES;  b deiro, Catado;  engenheiro, CPF n° 
229.270936-87, C.I. n° M-977.161/SSPMG, residente e domiciliado em 
Belo Horiionte-MG, GROVER MOISÉS DE CARVALHO, brasileiro, casado, 
engenheiro, CPF n° 138.038.916-04, C.I. n°, M-578.518/SSPMG, residente 
e domiciliado -Erni Belo Horizonte-MG;  JOSÉ PROCÕPIO DE CARVALHO 
COSTA, brasileiro, casado, industrio, CPF n° 253.128.986-00, C.I. n° M-
275.559/SSPMG, residente; e domiciliado em Belo Horizonte-MG, 
FERNANDO ORSINI RODÁRTE, bratileiro, Casado, engenheiro, CPF n° 
611.439.076-04, C.I. n° 65.9751D-CREA-MG, reside 	domiCiliedo êh, 
Belo Hórizorite-MG, BRUNO VILLANI LONGO, brasileiro, casado, 
engenheiro, CPF ri° 160.512.97634, C.I. h° 21.021/D-CREA-MG, 
residente e domiciliado em Bratíliti-DF, CRISTIANA BAHIA GALANTE 
BOSON, brasileira CaSada, engenhatra, CPF n°768.858.278-00, C.I. n° M-
3.251.482/SSOMG, residente e ' dOmiCiliada ern'' Selo HorizOnte-MG, 
MÁRCIO MAGALHÃES DUARTE PINTO, brasileiro, casado, engenheiro, 
CPF n° 317.596.706-00, C.I. ri° M-101:282/SSPMG; retidente e domiciliado 
•ern Belo Hóriionte-MG, SÉRGIO PAULO QUINTANILHA CAMARGO, 
bráSiieirO, casadó, engenheiro, CPF n° 249.501.858-87, C.I. n° 33.1521D-
CREA-SP, residénte e domiciliado Cri São PatiiO-SP, ALMIR EDGARD 
MACEDO GERMANO FILHO, brasileiro,  Casado,' engenheiro, CPF n° 
487.470.926-53, C.I. n° M-1.239.774/SSPMG; residente e domiciliado em 
São Paulo SP CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, bresileiro, 
cirreãdó, engenheiro, CPF n°- 310.592.,440-04, C.I. ri° 35.775/D-CREA-RJ, 
residente e dorniciliado na cidade do 'Rio de janeiro-RJ:RAUL SOARES 
DA CUNHA FILHO, brásileiro, casado, engenheiro, CPF n° U4.162.006-
25, C.I. n° M-73.409/SÉPMG, residente e domiciliado em São Paulo SP
SOBE EDUARDO KAUÁRK LEITE brásileiro, catedo, engenheiro, CPF n° 
635.2136.78634, C.I. n° 1'.572:833SSPMG, residente e domiciliado em São 
Páuld-SP, MARIA CRISTINA TEIXEIRA DIAS, bresileire, caáadá, 
engenheira, CPF 	733.882.547-53, C.I. 	1983103970/CREA-RJ, 
residente •e &h-telhado ná cidade dó Rio de Jáneiro-RJ, MARCELO 
CALDAS RODRIGUES, brasileiro, casado, engenheiro, CPF n° 
562.367.946-34, C.I. n° M-3.773.234/SSPMG, residente e domiciliado em 
São Paulo-SP, RONALDO PASSAFARO, brasileiro, casado, assistente de 
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Matriz: Brasília/DF — SIA Trecho03, Lotes n° 1705/15 — CEP: 71.200-030 
Fone: (61) 3403-4013 — Fax: (61) 3403-4088 

067 r."1 via 
PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de procuração, VIA ENGENHARIA 
S/A., entidade jurídica estabelecida nesta capital, com sede no SIA - Trecho 03 Lotes no 
1705/1715, no CNPJ/MF sob o no 00.584.755/0001-80, neste ato representada por seu 
Diretor Vice-Presidente, Luiz Fernando Almeida De Domenico, brasileiro, administrador, 

, 	casado, residente e domiciliado nesta Capital, portador da CI no 769.289-SSP/PR e do CPF 
i 	no 155.768.259-34, abaixo assinado, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, nas 
i pessoas de ROBERTO BORGES PAIVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no 

CREA - RJ sob o número 87-1-06271-3, CPF 825.864.707-53 e JOÃO ALBERTO 
FRIESTINO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA - SP sob o número 06-
0-077486-6, CPF 742.480.908-30, os quais outorga poderes para o foro em geral, podendo 
praticar, em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação, todos atos 
do processo perante quaisquer Juízos, Instâncias ou Tribunais, bem como órgãos 
administrativos, firmar e prestar compromissos, recorrer e variar de recursos, parcial ou' 
total, representar em audiências e julgamentos e qualquer outra, fazer depósitos, 
levantamentos, sem poderes para substabelecer, para o fim especial de defender os 
interesses da outorgante, bem como assinar proposta comercial e demais 
documentos referentes à concorrência Pública no. 05/2007 da Companhia de 
Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais - CODEMIG - Lotes 01, 02 
e 03, cujo objeto trata da execução das obras e serviços de engenharia, inclusive 
fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários 
para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

Brasília - DF, 28 de agosto de 2007. 

	TtilE  11.,INS MD 
Via Engenharia  S.A. 	 DISTRIi O FEDERAL 

Luiz Fernando AlmJeida De DomenIcôR5 505-8L.C-LHAS 1/213 BRASILIA-DF 
Diretor Vice-Presidente 	E—C -0 11-1-1 E C 11- 	dou "1---  e—  ir-  JTENTICIDADE  

s firma(s) de: 
EEde:lonlI-LUIZ F. NANO° ALNEIDA DE.. . 

DONENIlit 	....... . 

Em t estentunV 
Brasilia, 30 de 	

ade. 
2007 

JOSE.>!:!,   
-• 	IQ ANTONIO 	 4,1" 

3 R.D4 SILVA/SANDRO C.N410 
M EN SEVERO 4LVE 

4RESDF - Hora da Iepressao 09:1458 
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PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CIO DE NOTAS DE BRASILIA 

DISTRITO FEDERAL 
José Eduardo Guimarães Alves 68 

OFICIO DE NO 
arcelo José V uh da 

Escr en e 
B A IA- 	F 

1 	 Tabelião Designado 
-CRS 505- Bloco C - Lojas 1/2/3 - Brasília - DF - CEP: 70.350-530 

Fone: (061) 3244-3335 - Fax (061) 3244-6697 

LIVRO: 3711-P 	ir 
FOLHA: 018 
PROT: 01167809 

• 

PROCURAÇÃO bastante que faz VIA ENGENHARIA 
S/A na forma abaixo: 

SAIBAM quantos este público instrumento de 
,PROCURAÇÃO virem que aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis 
(04/12/2006), nesta cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, perante mim 

,(MARCELO JOSÉ VARTULI DA SILVA — Escrevente Autorizado), compareceu como 
.outorgante VIA ENGENHARIA S/A., com sede nesta capital, inscrita no CNPJ sob o n.° 
00.584.755/0001-80, neste ato representada por seu Diretor Vice-Presidente, LUIZ 
FERNANDO ALMEIDA DE DOMÊNICO, brasileiro, administrador, casado, residente de 
domiciliado nesta Capital, portador da Cl n° 769.289-SSP/PR e do CPF n° 155.768.259-34; 
nos termos da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28.07.2004, devidamente 
registrada na JCDF sob o n° 20040490092, em 30.07.2004, aqui arquivada; reconhecido e 
identificado como o próprio, do que dou fé. E, por eles me foi dito que, por este instrumento 
público nomeia e constitui seus bastantes procuradores ALBERTO NOLLI TEIXEIRA, 
brasileiro, engenheiro civil, casado, residente e domiciliado nesta capital, portador da Cl n° 
M-528.536-SSP/MG e CREA n° 33566-D e inscrito no CPF/MF sob o n° 320.678.286-49; LUIZ 
FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cl n° 
81-1-23920-0-D-CREA/RJ e do CPF/MF sob o n° 533.929.737-34 e LUIS RONALDO SANTOS 
WANDERLEY, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta capital, 
portador da carteira do CREA n° 44.630/D-MG e do CPF/MF n°646.947.716-04 aos quais são 
conferidos poderes para, EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, representarem a outorgante 
em processos licitatórios perante qualquer empresa privada, pública ou de economia mista ou 
órgão público, quer Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, na assinatura de 
propostas de preços, documentos técnicos e documentos de habilitação, na forma prevista na 
Lei 5.194/66, tanto em participação isolada da outorgante como em participação associada a 
terceiros; podendo ainda, representando a outorgante perante os mesmos processos 
licitatórios, prestar esclarecimentos, prestar cauções, solicitar devoluções de cauções, emitir e 
firmar cartas de credenciamento nomeando representantes da outorgante nestes processos, 
receber avisos e notificações, interpor recursos, bem como desistir do direito a recursos na 
fase de habilitação e julgamento de propostas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário 
ao fiel cumprimento deste mandato, que é valido até 30.11.2007. SENDO VEDADO O 
SUBSTABELECIMENTO. Os nome(s) e dados do(s) procurador(es) e os elementos relativos 
ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pelo(s) outorgante(s), que por 
ele(s) se responsabilizam(m). Dispensadas testemunhas nos termos da Lei n° 6952 de 
06.11.81. E, de como assim o disse(ram), do que dou fé, me pediu(ram) e lhe(s) lavrei a 
presente, que feita, lida em voz alta às partes, achada conforme, outorgou(ram), 
aceitou(ram) e assina(m). Dou fé. Eu, MARCELO JOSE VARTULI DA SILVA, Escrevente, 
a lavrei, li, conferi os documentos e encerro colhendo a(s) assinaturas). Eu, MAURILIO 
ANTONIO DE SOUZA, Tabelião Substituto, a subscrevo. (a.a.) MAURILIO ANTONIO DE 
SOUZA, LUIZ FE NANDO ALMEIDA DE DOMÊNICO. Nada mais. Trasladada em seguida. 
Eu, 	 a subscrevo, dou fé e assino em público e raso. R$ 18,60 

te OFICIO DE NOTA 
Marcelo José Vadull da Silva 

Escrevente 
BRASiLIA-OF 

DA VERDADE 
RTLIDASILVA.  
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LIVRO 406 P 
	 FOLHA 086 

TRASLADO 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ (EM) 
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A. NA FORMA 
ABAIXO: 

SAIBAM quantos este instrumento público de procuração 
irem que, ao(s) 11 (onze) dia(s) do mês de janeiro do ano de 2007 
dois Mil e sete) nesta Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas 
erais, em meu Cartório à Rua dos Guajajaras, 637, perante mim, 
abelião, compareceu(ram) como outorgante(s): (CONSTRUTORA 

	

ARBOSA MELLO 	com sede na Avenida Portugal, n° 4.851. Bairro 
apoã, Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ n° 17.185.786/0001-61 neste 
to representada por seus diretores, GUILHERME MOREIRA TEIXEIRA, 
rasileiro(a), engenheiro civil, maior, solteiro(a), residente(s) e 
omiciliado(s-a) em Belo Horizonte, Minas Gerais, portador(a) da 
arteira de Identidade Profissional n° 40.438/1) CREA/MG, CPF n° 
18.362.976-53 e ORLANDO CAVALCANTI LOBATO, brasileiro(a), 
• ngenheiro civil, casado(a), residente(s) e domiciliado(s-as) em Belo 
orizonte. Minas Gerais, portador(a) da Carteira de Identidade 
ratissional n° 4965/D CREA/MG, CPF n° 000.567.406-97; parte(s) que 
e identificou(ram) ser(em) a(s) própria(s), conforme documentação 
presentada do que dou fé. E, pelo(a-s) outorgante(s) me foi dito que, 
orneia(m) e constitukern).  seu(a-s) bastante(s) procurador(a-es): 
--VAHWAVELAR'DE.PAULA MORAIS, brasileiro(a), engenheira civil, 
sado(a), residente(s) e domicitiado(s-as) em Belo Horizonte, Minas 

erais, portador(a) da Carteira de Identidade ProfisOinal n° 32.734/D 
RENMG, CPF n° •517.874.666-04; RODRIGO GORGULHO DE 
ASCONCELLOS LANNA, brasileiro(a), engenheiro civil, casado(a), 
sidente(s) e domiciliado(s-as) em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

ortador(a) da Carteira de Identidade Profissional n° 24.920/D 
REA/MG, CPF n° 314.516.326-49; a quem confere poderes para, 
oladarnente, representá-la perante quaisquer repartições públicas e 

utárquicas federais, estaduais e municipais, inclusive fazendárias, 
ociedades de economia mista, empresas privadas, em tudo que se 
fere a licitações, podendo apresentar e assinar documentos e 

ropostas, inclusive assinar credenciais para terceiro, representar 
utorgante em qualquer fase de licitação, requerer, recorrer, oferecer, 

nsacionar, ter vistas em processos, juntar e retirar documentos, 
roduzir qualquer gênero de provas e praticar qualquer outro ato 
ecessário ao bom e fiel desempenho deste mandato, sendo vedado o 
ubstabelecimento, e com vigência de 31 de janeiro de 2007 até 31 , 
e janeir-o de:2008. 0(s) nome(s) e dados do(s) procurador(es) e os 
leme-ritos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foram 
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fornecidos e conferidos pelo(s) outorgante(s), que por eles se 
responsabiliza(m). Assim o dissera(m), do que dou fé e lhes fiz esta em 
razão de meu oficio, dispensada a presença de testemunhas, com 
fundamento no artigo 215, parágrafo 5°, da Lei 10.406, de 10/01/2002 
do que dou fé. Eu, Dagmar Ana Delfina, Escrevente Autorizada a fiz 
digitar. Eu, Antônio Daniel de Oliveira, Tabelião a subscrevo e assino, 
(aa)GUILHERME MOREIRA TEIXEIRA, ORLANDO CAVALCANTI 
LOBATO; Antônio Daniel de Oliveira. Trasladada em seguida. 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2007 
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Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio 



• 

• 



• • 	• • • 
• • 	• • 	• 	• 

• • 	  
• • • 

e 	
• 	• 

• • • • 	• 	• 

• • • 	• • • 
• • 	• 

• • • •  
• • 	• 	• 

• • • 	• • • 
• • 	• 

• • 	• 
• 1. 	• 
• • • • 	• 

• • • 	• • • 
• • 

• • • •• • 

• • 

• a 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• • • • 

• 

• • 

• • 

. 
• 

• • 
• 
• 
• • 
• • 

073 COMPROMISSO DE CONSTI!WIÇÃÓ DE C' ONSÓRCIO 

Estado de Minas Gerais (doravante simplesmente "PROJETO"). 

(ii) as Partes têm interesse em participar em conjunto da LICITAÇÃO e, posteriormente, d\exe•ução do 
PROJETO. 

procedimento licitatório, Concorrência n°. 0512007 - Processo Interno n°. 265/07 ("LICITAÇÃO"), tendo 
por objeto a execução das Obras e Serviços de Engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do 

RESOLVEM AS PARTES: 

Celebrar o presente Compromisso Particular de Constituição de Consórcio (o 	promisso"), que se 
rege pelas seguintes cláusulas e condições: 

g 

Pelo presente instrumento particular, as Partes: 

A) CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, com sede na Av. do Contorno, n°. 8123, na cidade 

de Belo Horizonte — MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
sob n°. 17.262.213/0001-94, neste ato representada por seus representantes legais ao final 

identificados e assinados, doravante designada simplesmente como "ANDRADE GUTIERREZ"; 

B) VIA ENGENHARIA S.A., com sede no SIA — Trecho 03, Lotes 1705/1715, na cidade de Brasília - 
DF, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n° 
00.584.755/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais ao final identificados e 
assinados, doravante designada simplesmente como "VIA" e; 

C) CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SIA,, com sede na Av. Portugal, n°4851, Bairro Itapoã, na 
cidade de .Belo Horizonte— MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda sob n°. 17.185.786/0001-61, neste ato representada por seus representantes legais ao 
final identificados e assinados, doravante designada simplesmente como "CBM". 

CONSIDERANDO QUE: 

(i) a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG está promoven 

osPo 
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• •• 	• •• • • • • 	••• • 	•• 
• • • • 	e 	• 	• • • 

• • 	• 	• 	• • 	• • • • 
• • 	• 	• 	 • • • 'NI • 

• • 	• e • • 	 • • • • • • 
• • 	•• • • 	 • 	• 	• 074 
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1.1 Constitui objeto do presente instrumento, o compromisso irrevogável e irretratável das Partes em 

constituir consórcio (o "CONSÓRCIO") nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404/76, visando à 

execução do PROJETO, caso o mesmo venha a ser adjudicado às Partes e o correspondente 

Contrato seja devidamente assinado 

1.2 Em razão do objeto do presente Compromisso, as Partes comprometem-se a (i) apresentar 

conjuntamente sua documentação de habilitação para a Concorrência, (ii) apresentar conjuntamente a 
proposta comercial correspondente, caso venham a ser habilitadas pela CODEMIG; e (iii) a assinar 
conjuntamente o instrumento de contrato decorrente da LICITAÇÃO e, previamente à assinatura, o 
Instrumento de Constituição de Consórcio para a realização do PROJETO, caso este lhe venha a ser 
adjudicada. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DURAÇÃO, SEDE, NATUREZA E DENOMINAÇÃO 

	

2.1 	O CONSÓRCIO terá prazo de duração igual a, no mínimo, o prazo contratual, até a aceitação 
definitiva das obras objeto da Concorrência e terá sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, n°. 8123, Cidade Jardim, CEP : 30110-120. 

	

2.2 	As Partes se comprometem a não se constituir, para fins de consórcio, em pessoa jurídica, e o 
CONSÓRCIO não, adotará denominação própria, diferente da de seus integrantes. 

	

2.3 	O presente ComPromisso entrará em vigor na data de sua assinatura, perdurando até o término do 
prazo de validade da proposta a ser apresentada na LICITAÇÃO, ou eventuais prorrogações 
apresentadas pelas Partes ou assinatura, pelas Partes, do Instrumento de Constituição de 
Consórcio, prevalecendo o evento que ocorrer primeiro. 

2.4 O presente instrumento será substituído, caso as Partes sejam declaradas vencedoras da 
Concorrência, pelo Instrumento de Constituição de Consórcio. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - LIDERANÇA E REPRESENrAÇÁg: .i• 	 • • • 075 
3.1 	A liderança do CONSÓRCIO caberá à ANDRADE GUTIERREZ, que terá autoridade para assumir 

compromissos perante a CODEMIG, bem como se relacionar com a mesma, podendo receber 

instruções em nome de uma ou todas as Partes, devendo os atos da empresa líder guardarem 

sempre estrita concordância com as prévias deliberações das Partes, tomadas por unanimidade. 

• 

	

3.2 	A representação do CONSÓRCIO se dará pelos representantes abaixo identificados, os quais 
terão poderes para, sempre em conjunto, firmar o Contrato para a execução do PROJETO, caso o 

mesmo seja adjudicado às Partes: 

3.2.1 Pela ANDRADE GUTIERREZ, o Sr. Márcio Magalhães Duarte Pinto, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, 
carteira de identidade n°. M-101.282/SSPMG e CPF n°. 317.596.706-00; 

Pela VIA, o Sr. Luiz Fernando Almeida De Domenico, brasileiro, casado, administrador, 
•residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, carteira de identidade n°. 769.289 
SSP-PR e CPF n°. 155.768.259-34; 

Pela CBM o Sr. Guilherme Moreira Teixeira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente e 
domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, carteira de identidade n° CREA-
MG 40.438/D e CPF n°518.362.976/53. 

	

3.3 	Para os demais atos relacionados à LICITAÇÃO, a representação do CONSÓRCIO se dará pelos 
representantes abaixo identificados, que terão poderes para, em conjunto ou isoladamente, firmar 
todos os documentos necessários para a participação do CONSÓRCIO na LICITAÇÃO, podendo, 
ainda, nomear representantes para a entrega e abertura em sessão pública 	documento 
propostas: 

3.3.1 Pela ANDRADE GUTIERREZ: Srs. João Marcos de Almeida Fonseca, brasileiro, casado 
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG: 487.767 SSP/MG e inscrito no C 
204.157.376-72, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Bruno Villani Longo, bras 
casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG: 385.101-SSP/MG e inscrito no \37 
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•CPF/MF: 160.512.976-34, residente e domiciii0o erps.Eirapha í- DF, Ma;lo:Sirgio :Mafra Guedes, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG: 977.161 SSP/MG e 

inscrito no CPF/MF 229.270.936-87 residente e domiciliado em Belo Horizonte, Almir Edgard 
Macedo Germano Filho, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador da cédula de identidade 
RG n°. 1.239.774 SSP-MG, e inscrito no CPF/MF: 487.470.926-56, residente e domiciliado em 
São Paulo; 

Pela VIA: Srs. Luís Ronaldo Santos Wanderley, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e 
domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, carteira de identidade n°. 44630/D CREA-MG e 
CPF n°. 646.947.716-04, Roberto Borges Paiva, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e 
domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, carteira de identidade n°. 87-1-06271-
3/D CREA-RJ e CPF n°. 825.864.707-53, João Alberto Friestino, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, carteira de identidade 
n°. 77486/D CREA-SP e CPF n°. 742.480.908-30; 

Pela •  CBM: Srs. Roberto Gonçalves Penna, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 
cédula de identidade 15.609/D CREA-MG e inscrito no CPF/MF: 176.262.776-00, residente e 
domiciliado em Belo Horizonte-MG, Edmundo de Vasconcello Lanna Filho, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da cédula de identidade 23.427/D CREA-MG e inscrito no CPF/MF: 
132.712.536-68, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, Mauricio Adjuto Botelho, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 17.528/D CREA-MG e 
inscrito no CPF/MF: 241.953.406-91, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, Ovania 
Avelar de Paula Morais, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade 
32.734/D CREA-MG e inscrito no CPF/MF: 517.874.666-04, residente e domiciliada em Belo 
Horizonte-MG.. 

3.4 	Para efeitos de acervo técnico junto ao respectivo CREA cada Parte indicará s 
técnicos para execução das obras pelo CONSÓRCIO. 

CLÁUSULA QUARTA — DA PARTICIPAÇÃO  

4.1 As Partes atuarão conjuntamente sem que haja distinção entre ações e responsabilidades 
individuais, participando na execução do PROJETO, inclusive no receb-a-, 	de receitas e artilhas 
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de resultados ou pagamentos por serviço realimtdo e, fijr;d4,:ilag despe WS Cartuflee nas garantias 
exigidas, conforme na proporção abaixo definida: 

• ANDRADE GUTIERREZ 50,00 % (cinqüenta por cento) 

• VIA 25,00 % (vinte e cinco por cento) 

• CBM 25,00 % (vinte e cinco por cento) 

CLÁUSULA QUINTA — RESPONSABILIDADES 

	

5.1 	Em sendo adjudicado às Partes o PROJETO, as mesmas o executarão conjuntamente, nos termos 
do determinado no futuro Contrato e no Instrumento de Constituição de Consórcio. 

	

5.2 	As Partes assumem expressamente a responsabilidade solidária pelos atos• praticados pelo 
CONSÓRCIO e por qualquer uma de suas Partes durante a LICITAÇÃO e durante a execução do 
PROJETO, caso o mesmo lhes seja adjudicado, até o seu recebimento definitivo, se 
comprometendo a assinar o respectivo Contrato, assumindo solidariamente a responsabilidade por 
todas as obrigações nele determinadas. 

	

5.3 	Além dos demais compromissos e obrigações das Partes previstas no presente instrumento, cada 
Parte responderá, isolada e solidariamente, por todas as exigências pertinentes ao PROJETO, até 
sua efetiva conclusão. 

5.4 	As receitas serão recebidas pelo CONSÓRCIO, que emitirá diretamente as faturas à CODEMIG, 
possuirá contabilidade própria e distribuirá resultado entre as Partes na proporção de sua respectiva 
participação. 

5.5 As despesas comuns serão contabilizadas como despesas do CONSÓRC . Os apo 
necessários serão feitos pelas Partes na proporção de sua participação. 

	

5.6 	As Partes assumem inteira responsabilidade pela existência de fatos que possam impedir sua 
habilitação na LICITAÇÃO, e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que foram 
apresentados. 

	

5.7 	As Partes assumem o compromisso de que, até a conclusão do PROJETO, o CONSÓRC 
terá a sua constituição ou composição alteradas ou modificadas sem a prévia e expressa anuência 
da CODEMIG, visando manter válidas as premissas que asseguraram a sua habilitação. 

5/7 
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5.8 	Previamente à assinatura do Contrato decorrege da. lIct -e,,q,o, as•E'ertvse.comprometem a 
apresentar o Instrumento de Constituição de Consórcio, devidamente aprovado por cada uma das 

Partes por quem tenha competência, em cada uma das empresas, para alienar bens do ativo fixo 

permanente. 

5.9 	As Partes se comprometem a providenciar, antes da assinatura do Contrato, caso lhes seja 

adjudicado, o registro e/ou arquivamento do Instrumento de Constituição de Consórcio no órgão 

oficial competente. Dito instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas do 
edital da LICITAÇÃO, especialmente no que diz respeito ao item 3.1, letra "b". 

5.10 As Partes comprometem-se a adotar e implantar, na execução do Contrato decorrente da 
LICITAÇÃO, o Sistema de Gestão de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional 
da ANDRADE GUTIERREZ ("QMSS"). 

Esta obrigação deverá ser reiterada pelas Partes no Instrumento de Constituição do CONSÓRCIO. 

• Os custos decorrentes da implantação do QMSS deverão ser computados no orçamento do 
PROJETO, em consonância com os requisitos do edital e as exigências legais aplicáveis. 

5.14. As Partes comprometem-se a manter o sigilo das informações a que venham a ter acesso em 
decorrência do presente Compromisso, utilizando-os exclusivamente no cumprimento do objeto do 
presente instrumento. 

5.15 As Partes comprometem-se a prestar, uma à outra, garantia do cumprimento de suas respectivas 
obrigações decorrentes do Contrato que vier a ser assinado com a CODEMIG, inclusive de aporte 
dos recursos necessários devido por cada qual, conforme valores e termos constantes do Contrato 
de Constituição do CONSÓRCIO que vierem a celebrar. 

5.16 As Partes desde já autorizam a líder do CONSÓRCIO a promover o registro do presente 
Compromisso em Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

CLÁUSULA SEXTA — EXTINÇÃO DO COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCI 

O presente Compromisso extingüir-se-á automaticamente caso: 

a) a licitação seja revogada ou anulada; 

b) o objeto da licitação seja adjudicado a outrá licitante em decisão definitiva; 

c) no cumprimento integral do PROJETO com o seu recebimento definitivo pela C 

d?\ 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS U 

	

7.1 	As Partes ou qualquer de suas coligadas não poderão participar da LICITAÇÃO individualmente ou 
associadas em consórcio com outras empresas. 

	

7.2 	Fica vedado às Partes ceder, repassar, vender, alienar ou gravar, por qualquer forma, os direitos ou 
expectativas originários do presente Compromisso. 

CLÁUSULA OITAVA - ARBITRAGEM 

• Quaisquer pendências entre as Consorciadas serão resolvidas em caráter definitivo por Juizo Arbitrai, a 
ser instalado "ad hoc" na cidade de -Belo Horizonte - MG, obedecidas as regras pertinentes da Lei 
9.307/96. 

E por estarem justas e acordadas, firmam as Partes .o presente instrumento, em 05 (cinco) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito, na presença de duas (02) testemunhas, que também o assinam. 
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Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
	

O 

Orontribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 
providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. 

, 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
- 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.262.213/0001-94 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 
DATA DE ABERTURA 
22/09/1966 

NOME EMPRESARIAL 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 	• 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA EST. UNIF. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA 

LOGRADOURO 
AV DO CONTORNO 

NÚMERO 
8123 

COMPLEMENTO 

CEP 
30.110-062 

BAIRRO/DISTRITO 
CIDADE JARDIM 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 748, de 28 de junho de 2007. 

Emitido no dia 18/9/2007 às 09:10:23 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

C) Copyright Receita Federal do Brasil - 18/09/2007 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp  18/9/2007 
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Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

frontribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 
providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. 

.. 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL \--( ,y 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
00.584.755/0001-80 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
12/03/1980 

NOME EMPRESARIAL 
VIA ENGENHARIAS. A. 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA 

LOGRADOURO 
TRC SIA/ SUL TRECHO 03 LOTES 1705/15 

NÚMERO 
SM 

COMPLEMENTO 

CEP 
71.200-030 

BAIRRO/DISTRITO 
SETOR DE INDUSTRIA 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL I 

Aprova'clo pela Instrução Normativa RFB n° 748, de 28 de junho de 2007. 

Emitido no dia 18/9/2007 às 09:06:56 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

Copyright Receita Federal do Brasil - 18/09/2007 

(à/  
18/9/2007 file://C:\DOCUME-1\MARINA-1.THE\CONFIG-1\Temp\PJ4QEYE9.htm 
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Copyright Receita Federal do Brasil - 18/09/2007 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp  18/9/2007 
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Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
	

(Yd 
ontribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 
providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. 

\--,.(-",:•;,' 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
'#. -i-•"4 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 	. 
17.185.786/0001-61 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 
DATA DE ABERTURA 
11/08/1966 

NOME EMPRESARIAL 
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA.  

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A ESTABELECIMENTO UNIFICADO 

COÓIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não Informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA 

LOGRADOURO 
AV PORTUGAL 

NÚMERO 
4851 

COMPLEMENTO 

CEP 
31.710-400 

BAIRRO/DISTRITO 
ITAPOA 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 748, de 28 de junho de 2007. 

Emitido no dia 18/9/2007 às 09:11:09 (data e hora de Brasília). 

Voltar.  
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OBSERVAÇOES 

- OCORRENDO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE, MUDANÇA DE ENDEREÇO OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DO 
CADASTRAMENTO MOBILIÁRIO, DEVERÁ O CONTRIBUINTE PROMOVER A COMPETENTE BAIXA OU ATUALIZAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 
30 (TRINTAS) DIAS APÓS OCORRIDO O FATO, SOB PENA DE SER AUTUADO, CONFORME PREVÊ A LETRA B NO INCISO LDWR.I. 7,  DA 
LEI 7.378/97. d 

- PRINCIPAIS SERVIÇOS DA GETM PRESTADOS NAS REGIONAIS: EMISSÃO DE GUIAS DE ISSQN, TFLF, TFA, TFS E TAXA DE MANUTENÇÃO 
DE CEMITÉRIO, SOLICITAÇÃO DE AIDF, REGISTRO DE LIVROS FISCAIS, ABERTURA DE PROCESSOS COMO BAIXA DE AUTÓNOMO E 
PESSOA JURIDICA NÃO PRESTADORA DE SERVIÇO, RESTITUIÇÃO, REVISÃO DE LANÇAMENTO, ACERTO / TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO, 
ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA, ENTRE OUTROS. 

- NOS CASOS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, SÃO OS SEGUINTES OS DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS DE USO OBRIGATÓRIO: 

1 - LIVRO DE REGISTRO DE SERVIÇOS PRESTADOS. LRSP 
2 - LIVRO DE REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E TERMOS DE OCORRÊNCIA - LRUDFTO 
3- LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE SERVIÇOS - LRES OU, SUBSTITUTIVAMENTE, NOTA FISCAL DE ENTRADA 

DE SERVIÇOS - NFES (PARA AS EMPRESAS QUE EXERCEM AS ATIVIDADES PREVISTAS NO DECRETO 6492/90, 
NA REDAÇÃO DO DECRETO 6890/91. 

4 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NFS. 

MUNICIPAL FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC ,IiREFEITURA ,F'j, 	-DE BELO HOFtIZONTE 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

301.761/001-4 

ÁREA 

300 

CNPJ/CPF 

17.262.213.0001-94 

REGIONAL 

OESTE 

DATA DE INICIO 

02/09/1948**/**/**** 

VALIDADE DA FIC 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 	
_ 

 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A 	' 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

4513-6/00-01-TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, REBAIXAMENTO DE LENCOIS, DERROCAMENTO, REMOCA 
4522-5/01-00-0BRAS VIARIAS 
7420-9/02-01-SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 

LOGRADOURO 

AVE DO CONTORNO 
NÚMERO 
08123 

COMPLEMENTO 

CEP 
30110-120 

BAI
WIETTARD 1 ki 

MUNICIPIO 
BELO HORIZONTE UF 

MG 

CPF 

001.392.546-68 
NOMEDORESPONSAVEL 

PEDRO BERTO DA SILVA 

DADOS COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONSTITUTIVO E/OU ALTERACOES: 
Este documento nao implica no reconhecimento da regularidade da situacao do contribuinte 
com relacao a concessao ou nao do Alvara de Licenca de Localixacao. 
Essa FIC n o faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante 

exibicao da certidao negativa de debitos - CND. 

4zy 



I 

• 

I 

1 

/ 

i 



092 

• E engenharia sa 
via 

• 



; 

i 

; 

• 

I 

I 

; 

È 

J 

; 

J 
; 



i' 	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL 

—11111U— COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CF/DF 

07.330.758/001-10 

CPF/CNPJ 

00.584.755/0001-80 

Data da Concessão da Inscrição 

21/02/1995 	 O 9 3 
.1. 	NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - 

DIF 

nominação social 

VIA ENGENHARIA S.A 
Titulo dor  Estabelecimento - Nome Fantasia 

1 
VIA ENGENHARIA S.A 

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte 	 , 
, 

SOCIEDADE ANONIMA 
Qualificação do Contribuinte 

ISS EMPRESA 

FAC - Número do Protocolo 

345412439/79 
Regime de Tributação do ISS 

REGIME NORMAL DE APUFtACAO 

Faixa do ISS 

XX 

Data de enquadramento no ISS 

15/09/1989 

Regime de Tributação do ICMS 

••••••••••••••••••••••••••••• 

Faixa do ICMS 

XX 

Data de enquadramento no ICMS 

XXX/00(XXXX 

Descrição Atividade Econômica do ISS 

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

Código da Atividade - ISS 

F4120-4/00-00 

Data de Início de Atividade - ISS 

15/09/1989 
Descrição da Atividade Econômica do ICMS 

__  

Código da Atividade - ICMS 

XXXXXXXXXX 

Data de Início de Atividade - ICMS 

XXX1OCXXXXX 

Endereço 

/SUL TRECHO 03 LOTES 1705/15 
Oiro 	' 

SIA 

Cidade 

BRASILIA 

UF 

DF 

CEP 

71.200,030 
Situação Cadastral 

ATIVA 

Data 

23/08/2007 

Este documento foi emitido no dia 23/8/2007 às 14:01:51 na Intemet pelo portal Agend@Net  
e poderá ser reimpresso no endereço http://www.fazenda.dtgov.br/agendanet/publica/LoginImprimirdif.asp  

• 
Grupo VIA 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA , 
CNPJ: 17.262.213/0001-94 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos por penhora em processos de execução fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 17:22:21 do dia 04/07/2007 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 31/12/2007. 
Código de controle da certidão: C8CC.41CC.7191.1875 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Observações PGFN: 
Esta certidao sai expedida positiva com efeitos de negativa em razao 
dos debitos inscritos em divida ativa se encontrarem garantidos por 

S'Nlb
deposito judicial, =forme registro no sistema CIDA, nesta data. 
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Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade 
na Internet no endereço: http://porta15.pbh.gov.br/cnd/autenticacao  

11-'1  jiL 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Finanças 

Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 

Certidão de Débitos no: 841.737/2007-7 

kr; Emitida em 03/09/2007 requerida às 
10:02:35 

.0 

Nome: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A 
5 , CNP]: 17.262.213/0001-94 

tr. Endereço: AVE DO CONTORNO 8123 CIDADE JARDIM - 30110 937 

47 Inscrição Municipal: 3017610014 

ce„ Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos Ilá 
u' posteriormente apurados, a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de 

Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-
se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços Públicos 
inscritos ou não em dívida ativa. 

Número de Controle: 
CAE5.21DM.3A34.5BCC 

Validade: 03/10/2007 

CARTÓR 
Rua da 
AUTENTIC 

-,mi.Âoa' 

007 
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9.0  TABELIÃO DE NOTAS - SP 
Dr. Paulo Roberto Fernandes Tabelião 
Rua Quirim de Andrade. N.  237 - Fone: 3258-1611 
AUTENTICO a presente cópia reprográfiea conforma o cri 
pinai a mim apresentado, na parte reproduzida. Dou F 

S. PAULO rg7  AGO 2  

I= RENATO HODLICH FIG 

SELOS RECOLHIDOS POR VERBA VALOR 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELO HORIZONTE 

010 	SECRETARIA MUNICIPAL DA COORDENAÇÃO DE FINANÇAS 
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ARRECADAÇÕES 
GERÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA 

DECLARAÇÃO' 

Declaro que a Certidão de Quitação Plena emitida pela Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte abrange todos os débitos, tributos, multas e preços públicos 
inscritos ou não em Dívida Ativa, por conseguinte a regularidade fiscal do 
contribuinte para com essa Prefeitura. 

• 	'Belo Horizonte, 14 de agosto de 2007 

Paulo Sérgi'dáâàeáleira — BM 74146-2 
Gerência de Atendimento 

GEATE-DA/SMAAR 
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Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Observações RFB: 
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme IN SRF 264/2002. 

Grupo VIA 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

104 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: VIA ENGENHARIA S. A. 
CNPJ: 00.584.755/0001-80 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°= 5.172, de 25 de 
outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB rig 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15:16:50 do dia 13/08/2007 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 12/10/2007. 
Código de controle da certidão: EEE1.6995.28AC.F2AE 

Certidão emitida gratuitamente. 
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Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 00.584.755/0001-80 
Data da Emissão : 13/08/2007 
Hora da Emissão : 15:16:50 
Código de Controle da Certidão : EEE1.6995.28AC.F2AE 
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa 

Ce'rticlão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/08/2007, com validade até 12/10/2007. 

] 	Página Anterior 

Grupo VIA 
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DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DA RECEITA 

 

O G 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA 

CERTIDÃO NA 
NOME 
ENDEREÇO 
CIDADE 
CPF 
CNPJ 
CF/DF 

: 232-00.530.246/2007 
: VIA ENGENHARIA S/A 
: SIA TRECHO 03 LOTES 1705/1715 
: SIA 

• : 00.584.755.0001-80 
: 0733075800110- ATIVA 

FINALIDADE : JUNTO A ORGAOS PUBLICOS 

	 CERTIFICAMOS QUE 	  

CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) NO LANCAMENTO. 
CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) NA DIVIDA ATIVA. 
EXISTEM DEBITOS NA PROJECAO - NOT. NRO: 5967 / 2005 . 
EXISTE DEBITO EM PROCESSO DE COMPENSACAO COM PRECATORIO. 

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 - CTN. 
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado como art. 206 da Lei 5.172/66 - CTN. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, dé'bips que venham 
a ser apurados. 
Esta Certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa. 

Certidão expedida conforme o Decreto Distrital nr. 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente. 
Válida até 04 de Novembro de 2007 
Brasília-DF, 06 de Agosto de 2007 

Certidão emitida por GUIOMAR as 09:14 Prescinde de assinatura, conforme Decreto Distrital or. 26.528 de 13 de janeiro de 2006. çà./ 
Deve ser validada na Intemet pelo site www.fazenda.df.gov.br. 

PAGINA 1 / 1 
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DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DA RECEITA 

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO 

107 

N° DA CERTIDÃO 
ARGUMENTO DE PESQUISA 
RESULTADO DA CERTIDÃO 
HORÁRIO DA EMISSÃO 
DATA DA_EMISSÃO 
DATA DA VALIDADE 
FINALIDADE 
EMITIDA POR 

: 232005302462007 
: 00584755000180 
: CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA 
: 09:14:41 
: 06/08/2007 , 

"...-04/11/2007 
: JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS 
: 0905917 

Brasília, 23 de Agosto de 2007. 

40  Validação de Certidão realizada no endereço www.fazenda.dfctov.br  

Grupo VIA 
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ESCLARECIMENTO 

Estando a sede da empresa VIA ENGENHARIA S.A. localizada 

na UNIDADE FEDERATIVA DO DISTRITO FEDERAL, 

o que equivale a ESTADO e MUNICÍPIO, estes itens 

estão sendo atendidos através da 

Certidão Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

Eengenharia s.a. 
VI 

108 

SIA trecho 3/4, lotes 1705/15 - Brasília / DF - CEP 71200-030 
Telefone: (61) 3403-4000 - Fax: (61) 3233-6111 
e-mail: proposta@grupovia.com.br  
Internet: www.grupovia.com.br  
C.N.P.J.: 00.584.755/0001-80 
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110 • la MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA' posmva COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA 
CNPJ: 11.188.7861000141 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilkiado suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°5.172, de 25 de 
outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divirta Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos por penhora em processos de execução fiscal. 

Conforme disposto nos arte. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no turibito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros. Inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. • A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://wmv.receita.lazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazencla.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB 3. de 02/05/2007. 
Emitida às 14:51:50 do dia 05/06/2007 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/12/2007. 
Córrego de controle da certidão: 4AC2.FOEC.803F.CC16 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
ObsenragBes PGFIW 
Esta certidao sai expedida positiva com efeitos de negativa em razao 
dos debitos inscritos em divida ativa se encontrarem garantidos por 
depositos judiciais nas ações 95.0015746-2,7° vara, e 19993800031928 
-3,10a vara, federais de B.Hte.,MG. 

   

httosdAvww.certidaoconiunta.fazenda/Anlicacoes/SSI JATSPO/Chinf'.nniunta/F.misseneertiiian.CRIZ/ 	n6(nfinnn7 
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Secretaria Municipal de Finanças 

Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 

Certidão de Débitos no: 837.894/2007-1 	Número de Controle: 67D2.7A29.87EM.CC1M 
Emitida em 29/08/2007 requerida às 17:31:23 Validade: 29/09/20077 

Nome: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A' 

CNP.): 17.185.786/0001-61 

Endereço: AVE PORTUGAL 4851 ITAPOA - 31710 400 

Inscrição Municipal: 3060390039 

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente 
apurados, a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de 
suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública 
Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços Públicos inscritos ou não em dívida ativa. 

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na 
Internet no endereço: http://porta15.pbh.gov.br/cnd/autenticacao.do  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 115 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 257052007-11001010 

Nome: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A 
CNPJ: 17.262.213/0001-94 

Certidão emitida conforme determinação judicial: MS 2007.38.00.028459-4 VALIDA APENAS POR 60 
DIAS 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu 
nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente 
às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas 
em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212, de 24 de Julho de 1991, e 
alterações, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n°. 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive 
a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 02/05/2007. 

Emitida em 11/09/2007. 
Válida até 09/03/2008. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AS 

DE TERCEIROS 

N° 148702007-23001010 

Nome: VIA ENGENHARIA S/A - 
CNPJ: 00.584.755/0001-80 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a 
ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos 
com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Divida Ativa do INSS, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Divida Ativa da União, 
administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

lebonforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os 
mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212, de 24 de 
Julho de 1991, e alterações, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 
empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da 
Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade 
ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, 
fusão ou incorporação. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 
02/05/2007. 

Emitida em 25/07/2007. 
Válida até 21/01/2008. 

Certidão emitida gratuitamente. 

netenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Grupo VIA 
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DERTIOÃOSEGATIVAn 
DE-DEB1TOS'REEATIVOS'AS CONTRIBUIÇõES'PREVIDENCIÁRIASY 

fE'ASTDE _TERCEIROS 

N°-0334920071'1001100 rt 

Nome'd7O1ST-RUTORKBARBOSKMELLO7S/A 
,CNPJ:1 7.185.786/06017611  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos 
administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, 
administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212, de 
24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a 
decorrente de cisão total, fusão ou incorporação. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 
02/05/2007. 

Emitida em 04/07/2007. 
Mêlitlffâtt-31 /12/2007. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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2.5. 

Prova de Regularidade com o FGTS 
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VOLTAR 

 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	17262213/0001-94 
Razão Social: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA 
Nome Fantasia:CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA EST UNIF 
Endereço: 	AV DO CONTORNO 8123 / CIDADE JARDIM / BELO HORIZONTE / 

MG / 30110-120 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, 
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 05/09/2007 a 04/10/2007 

Certificação Número: 2007090508594014555016 

Informação obtida em 05/09/2007, às 09:11:42. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz.... 5/9/2007 
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	00584755/0001-80 
Razão Social: VIA ENGENHARIA S A 
Endereço: 	SIA SIA TRECHO 3 1705 / ZONA INDUSTRIAL / BRASILIA / DF / 71200- 

030 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 12/09/2007 a 11/10/2007 

Certificação Número: 2007091216004049445061 

Informação obtida em 18/09/2007, às 09:01:12. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.ca ixa . g ov.br  

Página 1 de 1 

IMPRIMIR I 

 

VOLTAR 

(à/  
https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=42922... 18/9/2007 
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IMPRIMIR  VOLTAR I 

• 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	17185786/0001-61 
Razão Social: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A 
Nome Fantasia: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A ESTABELECIMENTO UNIFICADO 
Endereço: 	AV PORTUGAL 4851 / ITAPOA / BELO HORIZONTE / MG / 31710-400 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 28/08/2007 a 26/09/2007 

Certificação Número: 2007082814564212167786 

Informação obtida em 28/08/2007, às 17:16:21. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

2 G 

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Cd/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20071... 28/8/2007 
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Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação — Anexo I 
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Á\ MIRAS GERAIS 
GOVERNO DO ESTADO 

Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação 

São Paulo, 20 de setembro de 2007 

Á 
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais - CODEMIG 

Ref.: Concorrência Pública n°. 05/2007 

Prezados Senhores, 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V. 
Sas, os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação em referência: 

1. 	Habilitação Jurídica 

	

1.1. 	Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 

	

1.2. 	Procuração 

	

1.3. 	Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio 

2. Regularidade Fiscal 

2.1. 	prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas CNPJ 

2.2. 	Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal 

2.3. 	Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 

2.4. 	Prova de Regularidade com a Previdência Social — CND 

2.5. 	Prova de Regularidade com o FGTS 

3. 	Habilitação Geral 

3.1. 	Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação — Anexo I 

3.2. 	Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

3.3. 	Declaração nos Termos do Inciso XXIII do art. 7° da Constituição Federal e Certidão 

ANDRADE 
GUTIERREZ 

Consbutan /Mn,* Galã= SIA 

CONSTRUTORA 
BARBOSA 
MELLO 

Consórcio 
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4. Habilitação Técnica 

	

4.1. 	Prova de Inscrição ou Registro e Quitação das Anuidades da Empresa e de seus Responsáveis 

Técnicos no CREA 

	

4.2. 	Atestados de Capacidade Técnica Profissional e Operacional, Acompanhado do Espelho Resumo, 
conforme Anexo III 

	

4.3. 	Compromisso de Participação do Pessoal Técnico conforme Anexo II e Declaração 

	

4.4. 	Atestado de Visita 

	

4.5. 	Comprovação do Vínculo Empregatício 

	

4.6. 	Currículo do Pessoal Técnico, conforme Anexo IV 

5. Qualificação Econômico Financeiro 

	

5.1. 	Balanço Patrimonial e Demonstrações do Último Exercício 

	

5.2. 	Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata 

	

5.3. 	Comprovação dos índices Financeiros 

	

5.4. 	Recibo Firmado pela CODEMIG, Comprovando o Recolhimento da Garantia de Proposta 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos 
pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação, em causa e nossa plena concordância com 
as condições constantes no presente Edital e seus anexos. 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da 
data de abertura da licitação. 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) an 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXIII do art. 70  da Constituição Federal (Lei n°. 9.854/99); 5  
Na oportunidade, credenciamos junto à CODEMIG o Srs. João Marcos de Almeida Fonseca, portador da 
cédula de identidade RG: 487.767 SSP/MG e CPF/MF: 204.157.376-72, Bruno Villani Longo, portador d 
cédula de identidade RG: 385.101-SSP/MG e CPF/MF: 160.512.976-34, Mario Sergio Mafra Guedes 
cédula de identidade RG: 977.161 SSP/MG, e CPF/MF 229.270.936-87, Fernando Orsini Rodart 
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portador da cédula de identidade n°. 65975/D-CREA/MG, e CPF n°. 811.439.076-04, Almir Edgard 
Macedo Germano Filho, portador da cédula de identidade RG n°. 1.239.774 SSP-MG, e CPF/MF: 
487.470.926- 56, Carlos Eduardo Rezende Braga, carteya de identidade n°. 10325/D-CREA/MG e CPF 
n°.063.893.766-34, e Ovânia Avelar de Paula MoralsYcarteira de identidade n°. Crea-MG n°.32734/D e 
CPF n°. 517.874.666-04, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, 
quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no 
presente processo licitatório. 

Atenciosamente, 

	

Cons rutora A drad 	rez S/A 

	

CN J n°. 11.262. 	/0001-94 
Almir E gard M cedo Germano Filho 

Engenheiro Civil / Procurador 
Crea-MG n°. 36.259/ e 

Constru ora Barbosa Me o S/A 
CNPJ n°. 17.185.786/0001-61 

Ovânia Avelar de Paula Morais 
Engenheira Civil / Procuradora 

Crea-MG n°.32734/D 
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São Paulo, 13 de setembro de 2007 

Á 
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais - CODEMIG 

Ref.: Concorrência Pública n°. 05/2007 

Prezados Senhores, 

DECLARAÇÃO 

A CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, inscrita no CNPJ/MF n2  17.262.213/0001-94, sediada à 

Avenida do Contorno, n° 8.123— Cidade Jardim — Belo Horizonte — MG, declara, sob as penas da Lei, que 

até a presente data inexistenn fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores. 

Corta 
Almir 

tora Andr de 
gard Mac do 

Engenhro Civil 
CREA N1  36259/0-MG 

ilho 

3 

 

Avenida do Contorno, 8.123- Bairro Cidade Jardim 
30110-910 - Belo Horizonte - MG - Brasil 

 

Construtora Andrade Gutierrez S.A 
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Brasília, 13 de setembro de 2007. 

À 

Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais - CODEMIG 

Ref.: Concorrência Pública no. 05/2007 

DECLARAÇÃO  

Prezados Senhores, 

A empresa VIA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ/MF no 00.584.755/0001/-80, sediada 

no SIA - Trecho 03, Lotes 1705/1715 - Brasília/DF, declara, sob as penas da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores. 

Atenciosamente, 

VIA EN 	ARIA S.A. 

LUÍS RONA 	TOS WANDERLEY 
Engo Civil CRE -MG No 44.630/D 

Represe tante Legal 

.e,Q1 

Eengenharia s.a. 
VI 

SIA trecho 3/4, lotes 1705/15 - Brasília / DF - CEP 71200-030 
Telefone: (61) 3403-4000 - Fax: (61) 3233-6111 
e-mail: proposta@grupovia.com.br  
Internet: www.grupovia.com.br  
C.N.P.J.: 00.584.755/0001-80 
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Belo Horizonte, 03 de setembro de 2007 

Á 
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais - CODEMIG 

Ref.: Concorrência Pública n". 05/2007 

Prezados Senhores, 

DECLARAÇÃO 

A CONSTRUTORA BARBOSA MERO S/A, inscrita no CNPJ/MF n° 17.185.786/0001-61, 

sediada à Avenida Portugal, n° 4851 — Bairro Itapoã — Belo Horizonte — MG, declara, sob as 

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores. 

Li."18[4'ir • •L"," CONSTRUT a • : • : 	• .1  " LO S/A 
OVÂNIA AVELAR DE PAULA MORAIS 

Engenheira Civil - CREA/MG 32734/D 
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São Paulo, 13 de setembro de 2007 

Á 
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais - CODEMIG 

Ref.: Concorrência Pública n°. 05/2007 

DECLARAÇÃO 

A CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, inscrita no CNPJ n° 17.262.213/0001-94, por intermédio 
de seu representante legal o Sr. Almir Edgard Macedo Germano Filho, brasileiro, casado, engenheiro 
Civil, portador da cédula de identidade RG n°. 1.239.774 SSP-MG, e inscrito no CPF/MF: 487.470.926-56, 
DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 acrescido 
pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( x ). 

Con rutora Ãn4rade G 
Almir dgard Ma edo 

Engen iro Civil 
CREA N' 3625911)4G 

ho 

,4) 

Avenida do Contorno, 8.123- Bairro Cidade Jardim 
30110-910 - Belo Horizonte - MG - Brasil 

 

Construtora Andrade Guliemaz S.A 
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Belo Horizonte, 11 de julho de 2007. / 

Olivi 	r ida tosta da Silva 
Chefe da S ção de Multas e Recurs  

h. 

Belo Horizonte- MG Telefax: (31) 3270-6141 
Rua Tamáios, 596, Centro- CEP 31.120-050 
www.mte.gov.br  

MINISTÉRIO 
DO TRABALHO 
	

4' 2 
E EMPREGO 
Delegada Regional do Trabalho/MG 

CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS 
À LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE 

Certifico, atendendo a requerimento protocolizado nesta 

Delegacia Regional do Trabalho, sob o número 

46211.006326/2007-41, e à vista do que consta dos registros desta 

unidade administrativa, que inexistem tramitando, nesta data, 

processos originários de multas trabalhistas por infração à 

legislação de proteção à criança e ao adolescente (art. 70  inciso 

XXXIII da Constituição Federal) lavrados contra a empresa 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, inscrita no CNPJ sob o 

n°.17.262.213/0001-94, cujo estabelecimento sede está situado na 

Avenida do Contorno, n° 8123, Bairro Cidade Jardim, Belo 

Horizonte, MG. 

Esta certidão é válida por 90 dias, contados da data de sua 
emissão. 
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SIA trecho 314, lotes 1705115- Brasília / DF - CEP 71200-030 
Telefone: (61) 3403-4000 - Fax: (61) 3233-6111 
e-mail: proposta@grupovia.com.br  
Internet: www.grupovia.com.br  
C.N.P.J.: 00.584.755/0001-80 	• 

LUÍS RONAL 	5 WANDERLEY 

Eng° Civil CREA-M No 44.630/D 
Representante Legal 

vi 
engenharia s.a. 
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Brasília, 13 de setembro de 2007. 
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Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais - CODEMIG 

Ref.: Concorrência Pública no. 05/2007 

DECLARAÇÃO 

Prezados Senhores, 

A empresa VIA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNIDJ/MF no 00.584.755/0001/-80, sediada 

no SIA - Trecho 03, Lotes 1705/1715 - Brasília/DF, por intermédio de seu representante 

legal o Sr. Luís Ronaldo Santos Wanderley, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador da 

cédula de identidade no. 44630/D CREA-MG, e inscrito no CPF/MF: 646.947.716-04, 

DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993 acrescido pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X). 

Atenciosamente, 

VIA ENGEN 	IA S.A. 



• 

• 
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MINI STÉR 10 
DO TRABALHO 
E EMPREGO 
Delegacia Regional do Trabalho no Distrito Federal 
Seção de Inspeção do Trabalho 
Núcleo de Multas e Recursos. 

ilbAdt4Ë0- 	-1,1f4ÉX4: 	Ati.HfSTA Aff,t'BOISLAçÃooe 

Certifico, atendendo a requerimento protocolizado nesta Delegacia Regional 
do Trabalho, sob o n°. 46206.00878012007-13 e à vista do que consta dos 
registros desta unidade administrativa, que inexistem tramitando, nesta data, 
processos originários de multas trabalhistas e levantamentos de débitos, relativos 
a infrações trabalhistas a legislação de proteção a criança e ao adolescente, 
lavrados contra .VIA ENGENHARIA SiA. cujo estabelecimento está situado SIA 
TRECHO 03 LOTES 1705115 — BRASÍLIA-DF inscrito no CNRJ sob o n°, 
00.584.755/0001-80. Certifico ainda que a presente certidão não abarca outras 
Regionais do Trabalho. E. para constar, eu Adriana Vieira de Sousa, lavrei a 
presente certidão que vai por mim rubricada e assinada pelo Chefe do Núcleo de 
Multas e Recursos desta Delegacia Regional do Trabalho em 03109/2007, Brasília 
-DF. 

'Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
emissão. 

A riana Vieira de Sousa 
NEMUR/DRUDF 

Sonia Maria Rib fhaehece:o Duarte da Silva 	.\•4 Chefe do Núcleo de Multas e Recursos 
NEMUR/DRI/DF 

Obs. Certidão emitida com base apenas em consulta ao CPMR e COMPROT, tendo em vista 
que os sistemas Sismur e FGTS encontram-se inoperantes, de acordo com o MEMO/SELAD 
N°11212006. 
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CONSTRUTORA 

BARBOSA 
MELLO 
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Belo Horizonte, 03 de setembro de 2007 

Á 

Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais - CODEMIG 

Ref.: Concorrência Pública n°. 05/2007 

DECLARAÇÃO 

A CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A, inscrito no CNI1 n° 17.185.786/0001-61, por 

intermédio de seu representante legal o Sra. Ovânia Avelar de Paula Morais, portadora da 
Carteira de Identidade n° 32.734/D, emitida pelo CREA/MG e do CPF n° 517.874.666-04, 

brasileira, casada, engenheira Civil, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 acrescido pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e que não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

• á  

4knib  
11 gr 

CONSTRUTORA BARBOSA 1 LLO SIA 
OVÂNIA AVELAR DE PAULA MORAIS 

Engenheira Civil - CREA/MG 32734/1) 

,eP9 
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Belo Horizonte, 31 de julho de 2007:  

a da Silva. 
Chefe da S ção de Multas e Recursos 

Seio Horizonte- MG, Rua Tarrtóios, 596, Centro - CEP 31.120-050 
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MINISTÉRIO 
DO TRABALHO 
E EMPREGO 
Delegada Regional do Trabalho/MG 

CERTIDÃO-NEGATIVA DE-INFRAÇÕES 
TRABALHISTAS À LEGISLAÇÃO.DE  PROTEÇÃO' 

ÀCRIANÇA.E,A0 ADOLESCENTE 

Certifico, atendendo a requerimento protocolizado 

nesta Delegacia Regional do Trabalho, sob o número 

46211.007512/2007-05, e à vista do que consta dos 

registros desta unidade administrativa, que jnexistemi 

tramitando, nesta data, processos originários de multas 

trabalhistas por infração à legislação de proteção à criança 

e ao adolescente (art. 70  inciso XXXIII da Constituição 

Federal) lavrados contra a empresa CONSTRUTORA 
BARBOSA _ MELLO S/A., inscrita no CNPJ sob o n.° 
17.185.786/0001-61, cujo estabelecimento sede está 

situado à Av. Portugal, n.° 4.851, Bairro ltapoã, Belo 

Horizonte, MG. - 

Esta certidão é válida por 90 dias, contados da data 
de sua emissão. 



• 
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4. 

Habilitação Técnica 

Construtora Andrade Gutierrez S/A 

Consórcio E engenharia sa 
via 



• 

• 
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Consórcio Eengenharia sa 
via ANDRADE 

GUTIERREZ 

Construtora Andrade Gutierrez SIA io CONSTRUTORA 
BARBOSA 
MELLO 

2CC9DEMIG 
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4.1. 

Prova de Inscrição ou Registro e Quitação das Anuidades da Empresa e de 
seus Responsáveis Técnicos no CREA 



• 
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ANDRADE 
GUTIERREZ 

Construtora Andrade Gutierrez S/A 

• 

• 



• 

e 



152 

[1
CREA - :MG :), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

,( 	AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE CKX(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3293-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 003103 	27 32 	 .I 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 062712/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA CUJA RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO 
CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESSE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDA-
DE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSA-
VEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 
1966, CERTIFICAMOS, AINDA, FACE AO DISPOSTO, NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 
DA CITADA LEI, QUE A PESSOA JURIDICA, OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM 
COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO SE ENCONTRAM EM DEBITO 
COM O CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A 
PESSOA JURIDICA O DIREITO DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS 
TECNICOS SEM A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RES-
PONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA 
LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE OCORRER 
QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA 
DE SUA EXPEDICAO. 
ESTA CERTIDAO É PARA FINS DE: DIREITO ****************************** 
RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. 
ENDERECO: AV. DO CONTORNO„ 8123 

CIDADE JARDIM 
BELO HORIZONTE - MG 	CEP: 30110120 • CNPJ: 17262213000194 	PROCESSO: **403859 

REGISTRO NO CREA-MG: **1630 	EXPEDIDO EM: 26/02/1959 
CAPITAL SOCIAL: R$ 1.715.017.124,00 
(*******UM BILHAO, SETECENTOS E QUINZE MILHOES, DEZESSETE MIL E CENTO E VINTE E 
QUATRO REAIS ***************************************************************** 
*****************************************************************************) 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): 
NOME: ALVARO FURTADO DE ANDRADE 
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 06/03/1998 
CARTEIRA: *******39075/D EXPEDIDA EM 23/09/1985 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012 

NOME: LEONARDO DE ANDRADE 
TITULO: ENGENHEIRO DE MINAS 
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,.. 	 CREA - MG ,,,, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 01,  

	

	
,-,. AV. ALVARES CABRAL 1600 F ON E OXX(31 ) 3299-8700 - FAX: OX X(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-01)1 - BELO HORIZON TE 

,,,. 2:2::- 	 OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: C800 31 27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 062712/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 30/08/1989 
CARTEIRA: *******36723/D EXPEDIDA EM 26/11/1984 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 014 
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
ANDRADE GUTIERREZ MINERACAO LTDA 
MINERACAO RIO NOVO LTDA 

NOME: MARCIO MAGALHAES DUARTE PINTO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 13/03/1997 
CARTEIRA: *******21606/D EXPEDIDA EM 26/02/1980 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E 
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE 
DEZEMBRO DE 1933. 

0111 
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
CIAL - COMERCIO INDUSTRIA E ADMINISTRACAO LTDA 

i 

NOME: CARLOS AUGUSTO DE CASTRO CERQUEIRA 
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 03/05/2001 
CARTEIRA: *******26586/D EXPEDIDA EM 24/05/1975 PELO CREA-RJ 
VISADA SOB O NUMERO 06440 EM 29/10/1982 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 008 

NOME: LUIZ AFONSO GONCALVES DE ARRUDA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31)3299-8700 FAX: 0XX(31) 3203-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: C0031 27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 062712/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 15/03/2002 
CARTEIRA: *******35167/D EXPEDIDA EM 09/05/1984 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

NOME: ROGERIO NORA DE SA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 26/11/2002 
CARTEIRA: ********4259/D EXPEDIDA EM 28/01/1975 PELO CREA-PR 
VISADA SOB O NUMERO 07649 EM 14/12/1984 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: RAFAEL CARVALHO MESQUITA 
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 26/11/2002 
CARTEIRA: *******68231/D EXPEDIDA EM 29/06/1998 PELO CREA-MG 

010
ATRIBUICOES: 
ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, 	DO 
CONFEA. 

NOME: RONALDO LAZZARINI SANTIAGO 
TITULO: ENGENHEIRO AGRONOMO 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 22/08/2003 
CARTEIRA: *******35314/D EXPEDIDA EM 25/05/1984 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA 
E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33. 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA RI AARQUITETURA E A GR ON OMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE (X(31 )3209-8700- FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 080031 27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 062712/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

COLONIAL AGROPECUARIA LTDA 

NOME: MARCELO ELISIO DE ANDRADE 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 08/11/2004 
CARTEIRA: *******26649/D EXPEDIDA EM 24/08/1981 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 08/11/2004 
CARTEIRA: *******24348/D EXPEDIDA EM 09/12/1980 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: GUSTAVO CARRADORE MIRANDA SALLES 
TITULO: ARQUITETO E URBANISTA 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 08/11/2004 

*CARTEIRA: **5061358867/D EXPEDIDA EM 19/01/2001 PELO CREA-SP 
VISADA SOB O NUMERO 21758 EM 01/10/2004 
ATRIBUICOES: 
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 002 
ARTIGO: 021 

NOME: CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 08/03/2005 
CARTEIRA: *******35775/D EXPEDIDA EM 28/07/1980 PELO CREA-RS 
VISADA SOB O NUMERO 21173 EM 17/03/2004 
ATRIBUICOES: 
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 7 ALINEA I 

NOME: FERNANDO ORSINI RODARTE 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE CXX(31 )3289-8700 -FAX: 0XX(31 ) 3290-8720 - CEP 301 70-0Crl - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA. 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0300 31 27 32 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 062712/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 08/03/2005 
CARTEIRA: *******65975/D EXPEDIDA EM 25/06/1997 PELO CREA—MG 
ATRIBUICOES: 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

NOME: SAULO ALVES PEREIRA JUNIOR 
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 19/08/2005 
CARTEIRA: *******32057/D EXPEDIDA EM 06/11/1998 PELO CREA—BA 
VISADA SOB O NUMERO 21029 EM 26/01/2004 
ATRIBUICOES: 
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 009 

NOME: JOAO MARCOS DE ALMEIDA DA FONSECA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 04/04/2006 
CARTEIRA: *******26017/D EXPEDIDA EM 08/07/1981 PELO CREA—MG 

ID ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: GROVER MOISES DE CARVALHO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 05/05/2006 
CARTEIRA: *******10909/D EXPEDIDA EM 02/10/1974 PELO CREA—MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 

NOME: JEFERSON WILSON PECONICK 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 05/05/2006 
CARTEIRA: *******75136/D EXPEDIDA EM 07/06/2001 PELO CREA—MG 
ATRIBUICOES: 
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[,---, CREA MG 

1

. 

.'„ 	ii. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
''e.„.:1''' AV. ALVARE S CABRAL 1600 FONE 11(X(31 )3299-8700 - FAX: OXX(31 ) 329g-8720 - CEP 301 70-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO; 003103 	27 32  _ 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 062712/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

NOME: MARCO TULIO PINTO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 30/08/2006 
CARTEIRA: *******45774/D EXPEDIDA EM 04/02/1988 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: ANTONIO MARCOS DE CARVALHO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 30/08/2006 
CARTEIRA: *******29016/D EXPEDIDA EM 20/04/1982 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

0110 	

OBJETIVO SOCIAL: 
O OBJETO DA SOCIEDADE E A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM TO- 
DOS OS SEUS RAMOS E MODALIDADES; A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICA-
COES; A EXPLORACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO OU PERNIS 
SA0 E A PRESTACAO DE SERVICOS CONEXOS; O EXERCICIO DE TODAS AS ATIVIDADES RE 
LATIVAS A OPERACOES PORTUARIAS; O COMERCIO E A INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS, 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS. 	 

RESTRICOES: 
EMPRESA REGISTRADA NESTE CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES TECNICAS CONS 
TANTES EM SEU OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, 
MINAS, MECANICA, ELETRICA, AGRONOMICA, ARQUITETURA E URBANISMO, EM CONFORMI 
DADE COM AS ATRIBUICOES DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO. 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS PUBLICOS - VALIDACA 
DE CERTIDOES - CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE 4XX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3243-8720 - CEP 30170-041 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: C80031 27 32  

 

 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 062712/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

062712/07. FONE PARA CONTATO 0800312732. 
EMITIDA EM: 22 DE JANEIRO DE 2007 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N2  167 de 
27./07/2003. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO 
CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTORA ACAO PENAL CABIVEL. 
	 FIM 	  
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gIC008415600 190107 10 0129 4**/441.496,00 0401 

Autenticai* ?man" 

• gistro empresa: 0000000001630 
alor da taxa anual de 2007.: RS 1527,00 

'escoou) de 2007: R$ 31400 
Valor a pagar: R$ 1496.00 

ATENÇÃO: TAXA ANUAL DE 200 

d6C99/.7 A 
407A G/ • 't 

4kkif - 

IN a  Do;,4 

'4! 
Boleto de Cobrança 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG cNRE 
172545090001.63 

Cedente 

CREA - MG 
CONSELHO 	 TETURA REGIONAL DEINGENNARIAAROUI 	E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS AV ALVARES "t6L0FOie UI; MUNO • Nut audip unam • CEP 3D1 num BELO ocaeovis, 

Red a 5 9  
do 

Sacado 

Agencia/Código Cedente 
3394-4/00601450-X 

Vencimento 
31/01/2007 

Nosso Namoro 
00000080203445979 

(-) Desconto 

Sacado 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 

JONQuantidade 

emonstratIvo:  

Número do Documento 
802034459n 

(..) Valor do Doemeento 
1.496 00 

(4) Outros 	 os 

(x) Valor 

(..) Valor Cobrado 

• 



• 



9.° TABE 
Dr. Pauto R 
Rua Oxiiinn Óê 

ATEM 
Orlai a 

DE NOTAS- SP 
Fomandes - Tabelião 

N.' 237 • Fone: 32553-28.1  

Pi,s Teor ogtároci tontimo o 00- 
ne 	refrodbi,da Oda r 

SUS AGUIAR 
AGIR REMIDO 8$1.75 

'nttp://www.crea-mg.com.br/CREAMG/crea_mg/certidoes/impressaoCertidao.asp  
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 080031 27 32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 	160 
Número da Certidão: 	57117/07 

	
Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 ALVARO FURTADO DE ANDRADE 
Título: 	 ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira profissional: MG0000039075/D 
Emitida em 23/9/85 pelo CREA-MG 
CPF: 449.005.116-68 
Endereço: R TOME DE SOUZA, 1322, APTO 501 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.140-131 

4 
4' h 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57117/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
ol[  A f iificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

a 	a ação penal cabível. 
E 	ida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 





[ 1130,00R CB05 
AUTENTICACAO MECANICA 
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BANCO DO BRASIL 	1 001-9 I 	CREA-RJ Recibo do sacado 
LOCAL DE PAGAMENTO 

I I PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
VENCIMENTO 

31.03.2007 
CEDENTE 

CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
AGENCl/JCODIGO CEDENTE 	 . a 	:A i 

1769-8 / 1220-3 -1. V i 
DATA 00 DOCUMENTO 

02.01.2007 
N. DO DOCUMENTO 

2007335352533 
ESPECIE DOC. 

RC 
ACEITE 

N 
DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 
NOSSO NUMERO/COD. DOCUMENTO 

20073353525337 
USO 00 BANCO CARTEIRA 

18/019 
ESPECIE DE MOEDA 

R$ 
QUANTIDADE VALOR 

x 
E.) VALOR DO DOCUMENTO 

200.00 
INSTRUCOES 

' ANUIDADE: 2007 QUOTA 
ANUIDADE: 2007 QUOTA 
ANUIDADE: 2007 QUOTA 
EM 3 PARC MENSAIS 

, EM 2 PARC MENSAIS 
í 
' NAO RECEBER APOS 

UNICA ATE 31/01/2007 	200,00 c/desc 
UNICA ATE 28/02/2007 	200,00 c/desc 
UNICA ATE 31/03/2007 	200 00 s/desc 

Ia ATE 31/01/2007(1+2 s/desc) =6 	00 
Ia ATE 28/02/2007 (1+1 s/desc)=10b,00 

VENCIMENTO 

= 180,00 
= 190,00 
= 200,00 

I.5 DESCONTO/AIATIMENTO 

El OUTRAS DEDUCOES 

1.1 MOR/MULTA 

5..) OUTROS ACRESCIMOS 

1.1 VALOR COBRADO 

SACADO: 

SACADOR/AVALISTA: 

ALVARO FURTADO DE ANDRADE 
RUA TOME DE SOUZA 1322 501 - FUNCIONARIOS 
30140-131 - BELO HORIZONTE-MG 

449005 I 1668 
1998103748 

CODIGO DE BAIXA: 

rsa2373  1.0i 938 030107C 

• 

 

 



• 

• 



1FEV 2007 	 
WrIlltelDACé  
trál 

AGUIAR 

FeapooR$1,75 

AUILNTICAÇAU 

'020AE=8939 
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fli 	CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE C(X(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3289-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: í0031 27 32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 	57112/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000036723/D 
Emitida em 26/11/84 pelo CREA-MG 
CPF: 251.723.956-87 
Endereço: R ARAGUARI, 1670, APTO 01 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.190-111 

LEONARDO DE ANDRADE 
ENGENHEIRO DE MINAS 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57112/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A f iificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
a 	a ação penal cabível. 
E 	ida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 

Jntitled Document 
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Dr. Paulo 	Femándes - Tato:digo 
Run Ca..ikine de 	N. 237 - Fale: 3258-2611 
AUTENTICO a 	pi reprogrance contonne o M- 
oinai 	apa 	ar reprodadida. Deu Fé 
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• 

• 

• 



Autenticaçâo 

3.74, 

Cia 40, . - 	c: fp  - 	. 
• 

" 

\-,, U til aluiu: 

BANCO DO BRASIL 
CREA -SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Nfunero 49220669031-X 

Página 1 de 

Recibo do Sacado 

1. 6 3 

SACADO: LEONARDO DE ANDRADE 	 CREASP:5061092332 
Data de Emissão:02/01/2007 	 Data de Vencimento.  81/01/2007 	Centro de Resultado: 412501502 

¡Anuidades/Taxas de Serviço 
101-ANUID.P.F.EXERC.:2007 	 180,00 TOTAL 

-Depósitos ou transferêrrias entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do c réotto bancárb. 
- Em caso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA 20/JÁ LESTE 
RUA FRANCISCO !WARE NGO ,500 TATUA PÉ SÃO PAULO CEP:03313000 Fone: 11 6198 0827 

besp0450 005 05012007 0215 	100,00R 20/55 

180,00 



• 

• 



DE NOTAS- SP 
Fernandes TabeMo 

a, PP 237 - Fone: 3258-2811 
cópia reprogranca conforme o ori. 

atta, na ve4r. roprodnzida. Dou fé 

9.° TAB 
Dr. Paulo 
Rua °urino 
AUTENT 

a 

SWENIE 
Ca.,  O SELOU 
Aut POICI000,  

S AGUIAR 

P3R VtRBA. VAIAR REGEU° R$1,75,  

Página 1 de 1 
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Jntitled Document 

CREA - MG 
CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE O(X(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30273 - - ATENDIMENTO 	003iCe 	27 32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 	57137/07 Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: MARCIO MAGALHAES DUARTE PINTO 

Título: 
Carteira profissional: MG0000021606/D 

ENGENHEIRO CIVIL 

Emitida em 26/2/80 pelo CREA-MG 
CPF: 317.596.706-00 
Endereço: RUA TOMAS GONZAGA, 271, APTO 1501 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.140-180 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela Internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57137/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A Oi  sificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
a 	a ação penal cabível. 
E 	ida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 

„ 

http://www.crea-mg.com.br/CREAMG/crea_mg/certidoes/impressaoCertidao.asp 	 26/1/2007 



• 

• 

• 



5 
BANCO DO BRASIL 	1 001-9 1 	CREA-RJ Recibo do Sacado 

LOCAL DE PAGAMENTO 

, PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
VENCIMENTO 

31.03.2007 
CEDENTE 

CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
AGENCIAKODIGO CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
DATA DO DOCUMENTO 

i 	02.01.2007 
15 DO DOCUMENTO 

2007335352539 
ESPÉCIE DOC. 	ACEITE 

RC 	N 
DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 
NOSSO NUMFRO/COD. DOCUMENTO 

20073353525396 
USO DO BANCO 

, 
CARTEIRA 

18/019 
ESPÉCIE DE MOEDA 

R$_  
QUANTIDADE VALOR 

x 
5.) VALOR DO DOCUMENTO 

200 00 
INSTRUCOES 

ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/01/2007 	200,00 c/desc 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 28/02/2007 	200,00 c/desc 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/03/2007 	200,P0 s/desc 
EM 3 PARC MENSAIS la ATE 31/01/2007(1+2 s/desc)=67 00 
EM 2 PARC MENSAIS la ATE 28/02/2007 (1+1 s/desc)=10b,00 

NAO RECEBER APOS VENCIMENTO 

- -- ,,- 

= 180,00 
= 190,00 
= 200,00 

51 DESCONTO/ABATIMENTO 

1.1 OUTIUS DEDLICOLS 

(,) MORA/MULTA 

(.: OUTROS ACIUSCIMOS 

1.1 VALOR COBRADO 

 

MARCIO MAGALHAES DUARTE PINTO 
RUA DA AJUDA 35 20 AND - CENTRO 
20040-000 - RIO DE JANEIRO - RJ 

 

31759670600 
2000104179 

SACADOR/AVALISTA. 

 

 

BE'D2373 101 940 030107G Id0,00R GB05 
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• 
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S AGUIAR 

URSA • VALOR REGE moo R$1,75 
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CREA - MG 
CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30273 - -ATENDIMENTO: Õ80031 27 32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
	 166 

Número da Certidão: 	57111/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 CARLOS AUGUSTO DE CASTRO CERQUEIRA 

Título: 1 	 ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira profissional: RJ0000026586/D 
Emitida em 24/5/75 pelo CREA-RJ 
Visto no CREA-MG Número 6440 Expedido Em 29/10/82 
CPF: 308.194.157-15 
Endereço: R PROF JOSE RANAULT, 277, APTO 1102 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.350-760 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57111/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

pensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
ificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

ai1 	a ação penal cabível. 
Emitida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 



• 
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BANCO DO BRASIL 	001-9 	CREA-RJ 
LOCAL DE PAGAMENTO 

, PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 

CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
DATA 00 DOCUMENTO 	 N. DO DOCUMENTO 	 ESPÉCIE DOC. 	ACEITE 	DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 	2007335352521 	RC 	N 	02.01.2007 
USO DO BANCO 	 CARTEIRA 	INICIE DE MOEDA 	 QUANTIDADE 	 VALOR 

18/019 	R$  
INSTRUCOES 

ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/01/2007 200,00 c/desc = 180,00 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 28/02/2007 200,00 c/desc = 190,00 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/03/2007 200 00 s/desc = 200,00 
EM 3 PARC MENSAISla ATE 31/01/2007(1+2 s/desc)=65 00 
EM 2 PARC MENSAIS la ATE 28/02/2007 (1+1 s/desc)=10b,00 

NAO RECEBER APOS VENCIMENTO 

Recibo do Sacado 
VENCIMENTO 

31.03.2007 
AG ENCIA/CODIGO CEDENTE 

I 769-8 / 1220-3 
NOSSO NUMERO/COD. DOCUMENTO 

20073353525213 
1.1 VALOR DO DOCUMENTO 

200.00  
H DESCONTO/MR.11~TO 

1.1 OUTRAS DEDUCOES 

(•) MORA/MULTA 

(.5 OUTROS ACRESCIMOS 

) VALOR COIMADO , 

01110EDENTE , 

SACADOR/AVALISTA: 

tea373 	931. 030407C 
	

1.80,00R CB05 

AUTENTKACAO MECÂNICA 

4/  0,5 00  
tp, 471, 

es 

4c,9 

4  

• ,°,1,E.,?: 	";d'  
047 

7 

SACADO: 

CARLOS AUGUSTO DE CASTRO CERQUEIRA 
RUA TERESA CAVALCANTI 31 FDS 202 - PIEDADE 
20756-170 - RIO DE JANEIRO.- R) 

.30819415715 
1974100945 

CONGO DE IAM., 

• 





DE NOTAS- SP 
Femandes - Tabeliao 

ade. N. 237 - Fone. S258-2611  
nt• cópia frprourefce conforme. o oli. 

urnS,43. ne 	repToduzida. Dou Fê 

ramo:000E 
MU 4100A CE 

atoo CE JESUS AGUIAR 

E.l'IVERP.A • VALORRECE8100 R$1.75 • 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31)3209-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 080031 27 32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
	 ti8 

Número da Certidão: 	57118/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 LUIZ AFONSO GONCALVES DE ARRUDA 
Título: í 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000035167/D 
Emitida em 9/5/84 pelo CREA-MG 
CPF: 432.552.806-72 
Endereço: RUA RUA GONCALVES DIAS, 1721, APTO 1702 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.140-092 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57118/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
Aiificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o foi  
a 	a ação penal cabível. 
E 	ida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 



• 



SO $'400„,G9 

2>112PM olgibluOtIV 

.00081.1‘181.8 1,10-01.1001ti • 
ct 	 amv VL oy5t,t1y 

00'081 ta :mui ti JONA 
00-YiZ 811 LOOZ aP ont~a 

00'00/ $11 400t aP Temo um xleA 
ONU:100000N :tet191510.0x1  ~30¥ , 	 „ :o.,tplustromaiX °POPO 010it (•.) 

1 

311 zottit (xj- 	ovariP 	 dsa, arn 341.83A7VálkI00 OSNOAV ima 
• grnois 

C9106.0609PSta 
:111q3 '0181 h10119V 1 Vtlf1,1311~ 

~manta ia 'MIMOU ofiliSNoa 
X051,10900/PS6VE 

10,0 03!P43/a3igk 

um:masa-In legiMat • 	IttOgi XVÁ 	ite 	:UM "MIM MINN 'SN mim min 30 VIIN3N0831/ VOrtaiirate~righe 30 IMOt03140}41398C0 

DIN - V380 

t;;SunacioD ap opiag 

(i T 

DP teir!Nd 

optiàws 
op 

oqpn 

ntratn 

• 

ovataa 
tS686£C0t08000000 

0.01,nnootoN  

LOOITIO/ tf 
03~0126A 

00081.  
awournooa Rpm, (-4 

£5686à0r„OR 
"!u"Ki ui)  "RIN. 



• 

• 



9.° TA 
Or. Pa 

Oxian 
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IA0 DE NOTAS - SP 
berro Fernandes - Tabeliã.° 

&ode. N. 237- Fone: 3258-2511 
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http://www.crea-mg.com.br/CREAMG/crea_mg/certidoes/impressaoCertidao.asp 
	

26/1/2007 

Jntitied Document 
	

Página 1 de 1 

o 

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE O(X(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003103 	27.32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 	170 

Número da Certidão: 57109/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
	 ROGERIO NORA DE SA 

Título: 
	 ENGENHEIRO CIVIL 

Carteira profissional: PR0000004259/D 
Emitida em 28/1/75 pelo CREA-PR 
Visto no CREA-MG Número 7649 Expedido Em 14/12/84 
CPF: 189.039.917-53 
Endereço: RUA MONTE SIMPLOM, 942, APTO. 301 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.460-070 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite caril suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57109/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
ificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
a ação penal cabível. 

Emitida em: 26 de janeiro de 2007 



• 

• 
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BANCO DO BRASIL 	I 00 1 -9 1 	CREA-RJ Recibo do Sacado 
LOCAL DE PAGAMENTO 

t  PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
VENCIMENTO 

31.03.2007 
CEDENTE 

/ CREA-R) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
AG ENCIA/CODIGO CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
DATA DO DOCUMENTO 

02.01.2007 
I4 DO DOCUMENTO 

2007335352520 
ESPECIE DOC. 

RC 
ACEITE 

N 
DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 
NOSSO NUMERO/COEI. DOCUMENTO 

20073353525205 
USO DO BANCO CARTEIRA 

18/019 
ESPECIE DE MOEDA 

R$ 
QUANTIDADE VALOR 

x 
(.0 VALOR DO DOCUMENTO 

200.00 
INSTRUCOLS 

ANUIDADE: 2007 QUOTA 
ANUIDADE: 2007 QUOTA 
ANUIDADE: 2007 QUOTA 
EM 3 PARC MENSAIS 
EM 2 PARC MENSAIS 

NAO RECEBER APOS 

1 

UNICA ATE 31/01/2007 	200,00 
UNICA ATE 28/02/2007 	200,00 
UNICA ATE 31/03/2007 	200,00 

Ia ATE 31/01/2007(1+2 s/desc)=67,00 
1a ATE 28/02/2007 (1+1 s/desc)=100,00 

VENCIMENTO 

c/desc 
c/desc 
s/desc 

= 180,00 
= 190,00 
= 200,00 

5-5 DESCONTO/AIATIMENTO 

il OUTRAS DEDUCOES 

(•, MORA/MULTA 

R) OUTROS ACRESCIMOS 

1•1 VALOR COBRADO 	, 

SACADO, 

SACADOR/AVALISTA: 

ROGERIO NORA DE SA 
RUA ALM GUILHEM 146.101 - LEBLON 
22440-000 - RIO DE JANEIRO - R] 

18903991753 
1973102229 

CODIGO DE BAIXA: 

AUTENTICACAO MECANICA 

BoD2373 i0i 930 030i07C 



• 

• 

• 
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9.° TA IA0 DE NOTAS - SP 
Dr. Paulo 	rto Fernandes - Tabelik, 
Pu n Cairia° 	•rade. N.° 237 - Fone: 1258-2611 

I JTENTICO 	nente cópia roprograPcs conforme o mi. 
ofnni 	enifeeo, na pert revede/ida. Dou Fé 

EV 2007 
1

,010050,On 
SOM O 5F.10 CE 
MIT ErflIC101,DE  

'iNtr.)Nin Ge. 
FOR VERBA 

h ttp://www.crea-mg.com.br/CREAMG/crea_mgkertidoes/impressaoCertidao.asp  

.SUS AGUIAR 
StatIECESIDOR$1,75 

Jntitle'd Document 
	

Página 1 de 1 

AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31)329Z1-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTJ 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - -ATENDIMENTO: 080031 27 32  

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

• 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
	1"12 

Número da Certidão: 	57108/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000068231/D 
Emitida em 29/6/98 pelo CREA-MG 
CPF: 005.937.596-56 
Endereço: RUA PARAIBA, 1200, 
DIVINOPOLIS - MG CEP 35.500-016 

RAFAEL CARVALHO MESQUITA 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57108/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
ili  A f iificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

a 	a ação penal cabível. 
E 	ida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 



• 

• 
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BANCO DO BRASIL 	1 001-9 1 	CREA-RJ Recibo do Sacado 
LOCAL DE PAGAMENTO 

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
VENCIMENTO 

31.03.2007 
CEDENTE 

CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
AG ENCIA/CODIGO CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
DATA 00 DOCUMENTO 

' 	02.01.2007 
N DO DOCUMENTO 

2007335352575 
ESRECIR DOC. 	 ACEITE 

RC 	N 
DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 
NOSSO NUMERO/COO. DOCUMENTO 

20073353525752 uso DO SANCO 

1  

CARTEIRA 

18/019 
ESPECIE DE MOEDA 

R$ 
QUANTIDADE VALOR 

x 
(.) VALOR DO DOCUMENTO 

200.00 
INSTRUCOES 

ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/01/2007 { 200,00 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 28/02/2007 	200,00 

' ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/03/2007 	200,P0 
EM 3 PARC MENSAISIa ATE 31/01/2007(1+2 s/desc)=6/,00 
EM 2 PARC MENSAIS Ia ATE 28/02/2007 (1+ I s/desc)=100,00 È 

NAO RECEBER APOS VENCIMENTO 

R.,-.,... 

c/desc 	= 
c/desc 	= 
s/desc 	= 

180,00 
190,00 
200,00 

5) DESCONTO/ABATIMENTO 

El OUTRAS DEDUCOES 

1.)  HOU/MULTA 

5.1 OUTROS ACRESCIMOS 

5., VALOR COBRADO 

SACA.DOR/A VALES TA: 

RAFAEL CARVALHO MESQUITA 
RUA DA AJUDA 35 20 ANDAR - CENTRO 
20040-000 - RIO DE JANEIRO - RJ 

00593759656 
2002106770 

CODIGO DE SAIXA: 



• 

• 

• 



9.°  TABE 
Or. Paulo 
Ruo Otinno de 
AUIENTICO a rn 
untal a mien tro 

AUTIEMICAISA 

t020AE .02 

DE NOTAS - SP 
Fernanda& - Tabelião 
N. 237- Fone: 3258-2611 

cópia rem grárxe conforme o ori-
In. na po.e reproduzida. Dou Fé 

07 
t 	 

AGUIAR 
LORREDEMR$1,75 

http://www.crea-mg.com.br/CREAMG/crea_mg/certidoes/impressaoCertidao.asp 
	

26/1/2007 

FIM 
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CREA - MG 
'CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 
• OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: I0031 27 32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

NúmerO da Certidão: 57116/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
	 RONALDO LAZZARINI SANTIAGO 

Título: 
	 ENGENHEIRO AGRONOMO 

Carteira 'profissional: MG0000035314/D 
Emitida em 25/5/84 pelo CREA-MG 
CPF: 356.224.666-87 
Endereço: RUA SALINAS, 361, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.015-190 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57116/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 

Ai

ificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
a Oi a ação penal cabível. 
E 	ida em: 26 de janeiro de 2007 



• 

• 



BANCO DO BRASIL 	1 001-9 	1 CREA-RJ 
.... 	. 	.... 

Recibo do Sacado 
LOCAL DE PAGAMENTO 

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
VENCIMENTO 

31.03.2007 
CEDENTE 

CREA-R) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
nctmakicoolco CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
DATA DO DOCUMENTO 

02.01.2007 
N. DO DOCUMENTO 

2007335352555 
ESPECIE DOC. 

RC 
ACEITE 

N 
DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 
NOSSO NUMERO/COO DOCUMENTO 

20073353525558 
USO DO BANCO CARTUM 

18/019 
ESPECIE DE MOEDA 

R$ 
QUANTIDADE VALOR 

x 
(A) VALOR DO DOCUMENTO 

200.00 
INSTRUCOES 

ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/01/2007 	200,00 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 28/02/2007 	200,00 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/03/2007 200,00 
EM 3 PARC MENSAIS Ia ATE 31/01/2007 (1+2 s/desc) 
EM 2 PARC MENSAIS Ia ATE 28/02/2007 (1+1 s/desc) 

NAO RECEBER APOS VENCIMENTO 

c/desc 
c/desc 
s/desc 

=67,00 
=100,00 

= 180,00 
= 190,00 
= 200,00 

êl OESCONTO/ARATIMENTO 

11 OUTRAS DEDUCOES 

w ....mut,. 

I TI OUTROS ACRESOMOS 

1.1 VALOR COBRADO 

SACADO: 

SACADOR/AVALISTA; 

RONALDO LAZZARIN1 SANTIAGO 
RUA SA0 CLEMENTE 47 - BOTAFOGO 
22260-001 - RIO DE JANEIRO - R) 

35622466687 
2005105208 

CODIGO DE PAIRA 

AUTENTICACAO MECANICA 

BD2373 1.01 948 030107C 1.80,00R CD05 

• 



• 

• 
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9.° TAB 	O DE NOTAS • SP 
Dr. Pauto 	Femandes - Tabelião 
Rua Ouirino 	 N.° 237 - Fone: 3258-2611 
AUTENTICO 	te cedia re pra grtFc a conforme o °n- 
om a aárn nu 	nnkile, na park rcddcduzide. Dou Fd 

2007 1.110.,111E 
CCM O ,F10 

d 

• 
http://www.crea-mg.com.br/CREAMG/crea_mg/certidoes/impressaoCertidao.asp  26/1/2007 
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 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS ;,. 	,. 
, CR EA - MG 
"k......-- .  AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

[ 

---v- 	 OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 0O3108 	27 32 • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 	57119/07 	 Validade até: 31/12/07 

Nome do,  Profissional: 	 MARCELO ELISIO DE ANDRADE 

Título: 
	 ENGENHEIRO CIVIL 

Carteira profissional: MG0000026649/D 
Emitida em 24/8/81 pelo CREA-MG 
CPF: 277.886.956-53 
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 1181, APTO 1402 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.170-081 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57119/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
aõ A 	Isificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

a ação penal cabível. 
E 	ida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 



• 

• 
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Boleto de Cobrança 	
Página 1 de 1 

Is21 CRER — 
Mo ISELHOREGIONAL_ -."`""•4;--"- 	N AWARES C*SRALIOPM 

,N.... 

MG 
CE ENGENHARIA ARQUITETURA 

OXX1311 32~700 • PAX OX1.4/12119~ 

N, 

E AGRONWIA DE MINA,5 GERAIS 
• CEP 30170.001 • EIELOSOXIZefilE, 

, 

1 il.  
Recibo 

do 
Socado adenta 

CONSELHO 
ARQUTI'ETURA 
17254509000163 

,...-4,g.: 	. 	.0•1 '1. 

REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRON MG CNPJ: 

Agencia/Código Cedente 
3394-4/00601450-X 

Vencimento 	 . 
31/01/2007 

Sacado 
MARCELO P1 ISR) DE ANDRADE 

Mixt= do Domaram 
80203399259 

'Nosso Namoro 
00000080203399260 $ 	Jtnaniiade 

RS  1 . 
(xj Valor (.) Valor do Documeano 

180,00 
(-) Oesconto 

petoonstrarivo:  (44-Ouiros Acréscimos Cl Valor Cobrado 

Registro profissional; 0400000026649 
Valor da taxa anual de 2007 : R$ 200,00 
Desconto de 2007 : RS 20,00 
Valor a pagar: R$ 180,00 

ATENÇÃO: TAXA ANUAL DE2007 
51130114154110 110107 14 on unotpumo oow 

len 	o ecáM ca 

7 

"44 

401.,a .80  
07froo,*f,c.4p-70a  

04, e/7-44. 	/lb es 	o'a att  o.0  • ob  

k's ei,s7 	rOa As E.1.,f- 00,  •••• 
4  

Oc, 
084  <'4,90  

• 
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Or. Pa 	rto Femandes - Tabelião 
Ftuo OtRI .rd*, N. 237 - fone 325e-2611 
AU 	artICO 	nte cópia reprcgrtfice ennforrl'e o 
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[[  
CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE C(X(31 )3290-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3209-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

CREA - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 - -ATENDIMENTO: Õ03108 	27 32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 57123/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR 

Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000024348/D 
Emitida em 9/12/80 pelo CREA-MG 
CPF: 251.494.826-68 
Endereço: R GONCALVES DIAS, 2552, APTO 402 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.140-092 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57123/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A f Isificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o ilo  
a 	a ação penal cabível. 
E 	tida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 

L 

• 
h ttp://w ww.crea-mg.com.br/CREAMG/crea_mg/certidoes/impressaoCertidao.asp  26/1/2007 
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BANCO DO BRASIL 	1 001-9 
.L 	•I ,/ 

1 	CREA-RJ 	 Recibo do Sacado 
LOCAL DE PAGAMENTO 

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
VENCIMENTO 

31.03.2007 
CEDENTE 

' 	CREA-R) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
AG ENCIA/CODIGO CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
DATA DO DOCUMENTO 

02.01.2007 
N. DO DOCUMENTO 

2007335352566 
ESPECIE DOC 	 ACEITE 

RC 	N 
DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 
NOSSO NUMERO/COD. DOCUMENTO 

20073353525663 
USO DO IANCO CARTEIRA 

18/019 
com DE MOEDA 

R$ 
QUANTIDADE VALOR 

‘ x 
1.1 VALOR DO DOCUMENTO 

200,00 
INSTRUCOES 

ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/01/2007 { 200,00 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 28/02/2007 	200,00 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/03/2007 200 

' EM 3 PARC MENSAIS Ia ATE 31/01/2007 ( I +2 s/desc) 
EM 2 PARC MENSAIS 1a ATE 28/02/2007 (1+1 s/desc) 

' NAO RECEBER APOS VENCIMENTO 

	

c/desc 	= 180,00 

	

c/desc 	= 190,00 

	

00 s/desc 	= 200,00 
=6 ,_()0 
=100,00 

1.1 DESCONTO/ABATIMENTO 

I.) OUTRAS DEDUCOES 

1.1 MORA/MULTA 

(•5 OUTROS ACRUCIMOS 

(., VALOR COBRADO 

SACADOR/AVALISTA. 

FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR 
RUA PAULA FREITAS 104 805 - COPACABANA 
22040-010 - RIO DE JANEIRO - R) 

25149482668 
20051 I 7250 

CODIGO DE BAIXA.. 

AUTENTICACAO MECÂNICA 

c oD2373 3.0i 952 030147C 
	

IEIØ ,%ØR CB05 

_o/\ 





9. 	ELIÂO DE NOTAS - SP 
Dr. 	• Roberto FemandeG - Tabelião 
Rua 	de Andrade, N. 237 - Fone: 3258-2611 
MIE 	a prnsenle cópia repreprafice conform o ori. 
9i Fai 	apredorada. na parle ieradhzida Dou Frt 

EV 1007 ,..,..,,„„, 

UR OS • O Dr: ,ISSUS AGUAR 
RECàIRDO3 POR VEM% • VALOR RECEIRO011$1,75 _ 	- 

AUTENTICAÇA 
• 

',(3.2,0,Q091  

• 
h ttp://w w w.crea-mg.com.br/CREAMG/crea_mg/certidoes/impressaoCertidao.asp 	 26/1/2007 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31)32C9-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30273 - - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
	180 

Número da Certidão: 57120/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 GUSTAVO CARRADORE MIRANDA SALLES 

Título: 	 ARQUITETO E URBANISTA 
Carteira profissional: SP5061358867/D 
Emitida em 19/1/01 pelo CREA-SP 
Visto no CREA-MG Número 21758 Expedido Em 1/10/04 
CPF: 147.993.008-30 
Endereço: RUA RIO CLARO, 74, APTO 202 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.410-400 

CertificaMos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57120/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

pensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
ificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

a 	r a ação penal cabível. 
Emitida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 



• 

• 

• 



40-Ecia !"./. „,D). 4/77C4 

Jor  
• Po 	

e /SP, 

. .44.44/ 
Cos•74` 	

(ks'ao:p •"'•••••• 

s' °04,,,./9 
4 (1 to/k, 

•21%,* 
4D°  /ft 

Boleto de Cobrança 	 Página 1 de 1 

BANCO DO BRASIL 
, CREA -SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
• Ag encia/C6dit< o do Cedente 3336-7/00070824-0 

iimedo 49220669250-9 

Recibo do Sacado 

181 

r SACADO: GUSTAVO CARRADORE MIRANDA SALLES 
ata de Errússã o:02/0112007 	 Data de Vencimento: 31101/2007 

l
Anuidades/Taxas de Serviço 
01-ANU ID .P.F .EXERC.:2007 

TOTAL 

CREASP:5061358867 
Centro de Resultado: 412501502 

100,00 
180,00 

- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos .5 tistemas. 
- A quitação do título ocorrerá somente após a informa ç ão do crédito bane áT.b. 
- Em caso de dúvida, favo: contata: SECCIONAL DA ZONA LESTE 
RUA FRANCISCO MARENGO ,500 TATUA PÉ SÃO PAULO CEP:03.313000 Fone: 11 6198 0827 

besp0450 005 05012007 0224 	100,00R 20/55 

kudenticatMlilec&nica 
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I82 
CREA - MG 
CONSELHO REGI ON AL DE ENGENHARIAARQUITE'rURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 F ON E O(X(31)3299-8700 - FAX: OXX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 030031 27 32  

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 57556/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: RS0000035775/D 
Emitida em 28/7/80 pelo CREA-RS 
Visto no CREA-MG Número 21173 Expedido Em 17/3/04 
CPF: 310.592.440-04 
Endereço: RUA. SINVAL DE SA, 70, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.380-070 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima 
citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado 
profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 
e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de 
direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas 
informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de 
Registro e Quitação de Profissionais com o número 57556/07. Telefone para 
contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 
29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal 
brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 01 de fevereiro de 2007 

FIM 

• 
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BANCO DO BRASIL 	1 001 -9 CREA-RJ 
... .E• `... 

Recibo do Sacado 
LOCAL DE PAGAMENTO 

• PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
VENCIMENTO 

31.03.2007 
CEDENTE 

• CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
AGENCIA/CONGO CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
DATA DO DOCUMENTO 

; 02.01.2007 
N DO DOCUMENTO 

2007335352534 
COME DOC. 

RC 
ACEITE 

N 
DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 
NOSSO NUMEROKOD DOCUMENTO 

20073353525345 
USO DO MANCO 

E 
CARTEIRA 

18/019 
ESPECIE DE MOEDA 

R$ 
QUANTIDADE VALOR ( ..) VALOR DO DOCUMENTO 

200.00 
INSTRUCOES 

ANUIDADE: 2007 QUOTA 
ANUIDADE: 2007 QUOTA 
ANUIDADE: 2007 QUOTA 
EM 3 PARC MENSAIS 
EM 2 PARC MENSAIS 

NAO RECEBER APOS 

	... 

UNICA ATE 31/01/2007 	200,00 
UNICA ATE 28/02/2007 	200,00 
UNICA ATE 31/03/2007 	200 

Ia ATE 31/01/2007 (1+2 s/desc)=6 
la ATE 28/02/2007 (1+1 s/desc)=Iob,00 

VENCIMENTO 

c/desc 
c/desc 

00 s/desc 
00 

= 180,00 
= 190,00 
= 200,00 

E) DESCONTO/ARATIMENTO 

() OUTRAS DEDUCOES 

(., MORA/MULTA 

E+ I OUTROS ACRESCIMOS 

(a) VALOR COBRADO 

SACADOR/AVALISTA: 

CLO VIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO 
AVENIDA DAS AMERICAS 4319 C 3 BL 2 - BARRA TOUCA 
22631-004 - RIO DE JANEIRO - RJ 

31059244004 
1999107037 

CODIGO DE BAIXA; 

 

ih0,00R 005 
AUTENTICACAO MECANICA 

 

E:42373 101. 939 0301.07C 

 

/i.1;7 .... 

CGJSCPc .°7  • fre 	..... 
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• 

• 



• 

• 
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intitled Document 
	

Página 1 de 1 

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
'AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE cocx(31 )3299-8700 -FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 080031 27 32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
	13=1 

NúmerO da Certidão: 57125/07 
	

Validade até: 31/12/07 

FERNANDO ORSINI RODARTE 
ENGENHEIRO CIVIL 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000065975/D 
Emitida em 25/6/97 pelo CREA-MG 
CPF: 811.439.076-04 
Endereço: AV OLEGARIO MACIEL, 2001, APTO 201 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.180-112 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57125/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
allp a ação penal cabível. 
E 	ida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 
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• 

• 



• 

Recibo do Sacado 

185 
BANCO DO BRASIL 	001-9 I 	CREA-RJ 

LOCAL DE PAGAMENTO 

SACADOR/AVALISTA 

81143907604 
2000104857 

CODIGO DE RADIA: 

FERNANDO ORSINI RODARTE 
RUA ANTONIO ALVES DA SILVA NR 15 - C GRANDE 
23052-440 RIO DE JANEIRO - RJ 

190,00R CB05 
op2373 101 953 030107C 

• PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 

18/019 	R$ 
INSTRUCOES 

+ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/01/2007 { 200,00 c/desc = 180,00 !ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 28/02/2007 200,00 c/desc = 190,00 ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/03/2007 200,00 s/desc = 200,00 EM 3 PARC MENSAIS Ia ATE 31/01 /2007(1+2 s/desc) =67,00 
EM 2 PARC MENSAIS la ATE 28/02/2007 (1+ I s/desc)=100,00 

'NAO RECEBER APOS VENCIMENTO 

SACADO: 

VENCIMENTO 

31.03.2007 

(.) OUTRAS DEDUCOES 

(.1 MORA/MULTA 

5.) OUTROS ACRÉSCIMOS 

5.) VALOR COPR.ADO 

CEDENTE 

CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
DATA DO DOCUMENTO  N. DO DOCUMENTO 

02.01.2007 	 2007335352567 	
1  ESPECIE DOC. 	 I ACEITE 	 I DATA DO PROCESSAMENTO 

RC 	N uso DO IANCO 	 02.01.2007  CARTEIRA 	I ESPECIE OE MOEDA 	 I QUANTIDADE 	 jcvALOR 

AG ENCIA/CODIGO CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
NOSSO NUMERO/COO. DOCUMENTO 

20073353525671  
( -I VALOR DO DOCUMENTO 

200,00  
5.)mscowomeKrimENTo 
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• 
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OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATE N Dl MENTO: 003108 	232  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 	57126/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 SAULO ALVES PEREIRA JUNIOR 

Titulo: 	 ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira profissional: BA0000032057/D 
Emitida em 6/11/98 pelo CREA-BA 
Visto no CREA-MG Número 21029 Expedido Em 26/1/04 
CPF: 787.495.906-00 
Endereço: RUA PARACATU, 1555, APTO 1002 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.180-091 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57126/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É *spensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
ificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

p  

a 	r a ação penal cabível. 
Emitida em: 26 de janeiro de 2007 , 	FIM 	  
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AUTENTICACAO MECANICA 

C/1874 
Ru willo 

40t "Old • 
r .121-0 	1/4/ 

8"16cs '2.41/1  
Offte  

• POT 	'liada 

BANCO DO BRASIL 	I 00 1 -9 	1 CREA-RJ Recibo do Sacado 
LOCAL DE PAGAMENTO 

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
VENCIMENTO 

 , . 
31.03.2007 

CEDENTE 

CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA..  
AGENCIA/CODIGO CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
DATA DO DOCUMENTO 

02.01.2007 
N DO DOCUMENTO 

2007335352540 
EM ECIE DOC 

RC 
ACEITE 

N 
DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 
NOSSO NUMERO/COM DOCUMENTO 

20073353525401 
USO DO BANCO CARTEIRA 

18/019 
UPECIE DE MOEDA 

R$ 
QUANTIDADE VALOR 

x 
I.) VALOR DO DOCUMENTO 

200.00 
INSTRUCOLS 

ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/01/20071 200,00 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 28/02/2007 200,00 
ANUIDADE: 2007 QUOTA UNICA ATE 31/03/2007 	200 
EM 3 PARC MENSAIS Ia ATE 31/01/2007 11+2 s/desc)=10 
EM 2 PARC MENSAIS Ia ATE 28/02/2007 (1+ I s/desc)=10b,00 

NAO RECEBER APOS VENCIMENTO 

c/desc 
c/desc 

00 s/desc 
00 

= 180,00 
= 190,00 
= 200,00 

O DESCONTO/ABATIMENTO 

O OUTRAS DEDUCCAS 

(.) MORA/MULTA 

I.) OUTROS ACRÉSCIMOS 

(.) VALOR COBRADO 

SACADOR/AVALISTA: 

SAULO ALVES PEREIRA JUNIOR 
RUA DA AJUDA 35 20 ANDAR - CENTRO 
20040-000 - RIO DE JANEIRO - RJ 

78749590600 
2000106677 

CODIGO DE 

,/d 

B e12373 101 94i 0301.07C 	 i80,00k CB05 
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sento cópia reprearthce conforme o od-
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TulE 
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Jntitled Document 
	 Página 1 de 1 

AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE O(X(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTIE 
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0300 31 27 32  

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

• 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 	1 Z.3 8 

Número da Certidão: 57114/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	JOAO MARCOS DE ALMEIDA DA FONSECA 

Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000026017/D 
Emitida em 8/7/81 pelo CREA-MG 
CPF: 204.157.376-72 
Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 300, APTO 1601 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.180-120 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57114/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A f s oi ificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
a 	a ação penal cabível. 
E 	da em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 

ittp://ww w.crea-mg.com.br/CREAMG/crea_mg/certidoes/impressaoCertidao.asp 	 26/1/2007 
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1o )  
BANCO DO BRASIL 	1 001-9 	1 CREA-RJ Recibo do Sacado 

LOCAL DE PAGAMENTO 

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
VENCIMENTO 

31.03.2007 
CEDENTE 

CREA-R) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
AGENCIA/CODIGO CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
DATA DO DOCUMENTO 

02.01.2007 
N DO DOCUMENTO 

2007335352570 
ESPECIE DOC 

RC 
ACEITE 

N 
DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 
NOSSO NUMERO/COD DOCUMENTO 

20073353525701 
uso DO BANCO CARTEIRA 

18/019 
ESPECIE DE MOEDA 

R$ 
QUANTIDADE VALOR 

x 
1.1 VALOR DO DOCUMENTO 

200.00 
INSTRUCOES 

ANUIDADE: 2007 QUOTA 
ANUIDADE: 2007 QUOTA 
ANUIDADE: 2007 QUOTA 
EM 3 PARC MENSAIS 
EM 2 PARC MENSAIS 
i 

NAO RECEBER APOS 

UNICA ATE 31/01/2007 	200,00 
UNICA ATE 28/02/2007 	200,00 
UNICA ATE 31/03/2007 	200,00 

Ia ATE 31/01/2007(1+2 s/desc)=67,00 
Ia ATE 28/02/2007 ( I +1 s/desc) 

VENCIMENTO 

c/desc 	= 
c/desc 	= 
s/desc 	= 

=100,00 

180,00 
190,00 
200,00 

O DESCONTO/ABATIMENTO 

11 OUTRAS DEDUCOES 

(.) MOLVMULTA 

(+ ) OUTROS ACRESOMOS 

(.) VALOR COORADO 

SACADO: 

.u.DORIAvmrsTA, 

)0A0 MARCOS DE ALMEIDA DA FONSECA 
RUA DA MUDA 35 20 AND - CENTRO 
20040-000 - RIO DE JANEIRO - RJ 

20415737672 
2000104178 

CODIGO DE BAIXA: 

AUTENTICACAO MECÂNICA 

EBD2373 1.0i 954 030i07C 
	

180,00R CB05 
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intitled Document 	 Página 1 de 1 

rt,  CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31)3200-8700 - FAX: 0XX(31) 3209-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30273 - -ATENDIMENTO: 003i08 	27 32  • 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 57128/07 Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000010909/D 
Emitida em 2/10/74 pelo CREA-MG 
CPF: 138.038.916-04 
Endereço: R PLEI ADES, 300, APTO 102 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.360-190 

GROVER MOISES DE CARVALHO 
ENGENHEIRO CIVIL 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57128/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A Is 4111) ificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
a 	a ação penal cabível. 
E 	ida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 
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191 
Página 1 d.e 1 

Boleto de Cobrança 

Recibo 
do 

Sacado 

DE IMAS 
amen • BELO GNOMeg4 ._, 

NninetO do bOcarbento 
80203399410  

(.) Valor do Documento 
180,00  

Nosso Número 
00000080203399411  

o Desamo 

,(+)Qutros /Moamos voloiCobrodo 

CREA - MG 
4.)30 REGIONAL DE ENGNIARIAAROUITETORA E AGR mW3 esaitall&OPONEOX*131~1190 -FAX ~ti mura • 

Cedente 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUIETURAE AGRON MG CNPJ: 
17254509000163  

Veor,itnento 
31/01/2007 

Agèneis/C6iGgo Cedente 
3394400601450-X 

Mondó 
GROVER mcgsEs D.E cARyfflato 
Éspene 	rourtitthde: 	IN)  Vigor RS 
Dernonstratfro: 

Registro profissional: 0400001/010909 
Valor da•taxa anual de 2007 : R$ 200,00 
Desconto de 200/ : R$ 20,00 
Valor apagar: R$ 180,00 

ATENÇÃO: TAXA ANUAL DE 2007 
ONItint4X/In IRMO 14 flL ******1111M.Att MIN 

Atnetnienetto Ntmttnea 

0,, ... 
E 	... et,  $C5? sr. c 	 4,7e  a iejü,........ 	, 

Ne. p/40).oça..  /78  ...;•,„..... 
ke,?6,..7/r407)127a; 

• Ips 





9.° BELIA0 DE NOTAS - SP 
Leo Roberto Femandes - Tabelião 
no de Andrade, N. 237 - Fone: 3258-2611 

e cópia reprográfica conforme o ori. 
parb reproduzida. Doa Fé 

M/uCoS NTONIO DE JESUS AGUIAR 

RE601.1)1038 POR VERGA VaLeR RECEEND R$ 1,75 

o 

EV 2007 	 In=  

Jntitled Document 
	

Página 1 de 1 

AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE O(X(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTIE 
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 0800 31 27 32  

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

• 	Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
	192 

Número da Certidão: 	57132/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
	 JEFERSON WILSON PECONICK 

Título: 
	 ENGENHEIRO CIVIL 

Carteira profissional: MG0000075136/D 
Emitida em 7/6/01 pelo CREA-MG 
CPF: 912.899.396-91 
Endereço: RUA OSCAR TROMPOWSKY, 965, APTO 302-B 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.430-060 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela Internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-nng.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57132/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. iip  A f lsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
a ação penal cabível. 

E 	ida em: 26 de janeiro de 2007 
FIM 

http://www.crea-mg.com.br/creamg/crea_mg/certidoes/impressaoCertidao.asp?cerNumCertidao=57132... 26/1/2007 
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ATENOAO CAIXA: Não receber após o venctrnento 
, 	. 	 ANUIDADES 

Ario velet Attrallstatlo Domomo Multe Jun* Tom 
2007 R$ 	200,00 20,00 0,00 0,00 100,00 
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00 

CREA.MG  
CONSEU10 REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITENJRA E AGROMMIA DE MG. 
Av. Alvares Caem& 1E00, CEP 30170-001 
Fone PADX (031) 3100 -EAN (031 I 3299-87M 
Belo Horizonte - MG CGC 254.5090Gel-63 

Cód. Regato 

04 0 0000075136 

Perceta 

X 

VOlsomeriloi g  
31/01,4007 

seaWo: JRFERSON W14800 PRegNICK 
Eneáfeye: RUA OSCAR TR0RPOIR0r1 965 

GUTIZRREZ - 30430 - 6 O -• 33ZA0 HORIZONTE - MG 

kecibo 
do 

Sacado _ 

Emissão 

17/01/ 2007 

SITE:littPri~-crea-m%combt  

Fique em sintonia com o mercado atual! 
Faça o seu acervo técnico através das anotações de ART. 
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Baixo do Brasil 
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Nossa Número 
800-776739-00 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 11300 F ONE OXX(31)3209-8700 -FAX: 0XX(21) 3290-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30273 - - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32 

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 61560/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000045774/D 
Emitida em 4/2/88 pelo CREA-MG 
CPF: 487.484.046-91 
Endereço: AV. BATALHAO MAUA„ 900, 
ARAGUARI - MG CEP 38.400-210 

MARCO TULIO PINTO 
ENGENHEIRO CIVIL 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima 
citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado 
profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 
e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de 
direito.********************************************** 	  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas 
informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de 
Registro e Quitação de Profissionais com o número 61560/07. Telefone para 
contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 
29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal 
brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 29 de março de 2007 

FIM 

9.° TABELI 
Dr. Paulo Robe 
Rua Ouidno de Andrade N 
AUTENTICO a presente cópia re 

a aim apresentado, na p 

[-] MARCOS ANTONIO NE 
SEIOS RECOINILIOS FOR VERIA 

(2( 
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Boleto de Cobrança 
Página 1 de 1 

. 
. 

CREA 
CO1'45E1140 
AV. ALVARES 

- 
InGlONAL, 

" IMPO% 

MG 
DE ENGF.NHAR1AARDIRIERJRA E AGRONOMIA MIMAS GERAIS 

EXX43v, ~O- FAX OXAM t Minn - CEP 3E,110401 • BELÚMCFEEPVIE 

Recibo 
do 

SagtdO Cedente 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNN: 
17254509000163  

Agencio/código cedente 	' 
. 	33944/00601430-X 

Vencimento 
31/01/2007 

sacado 
MARCO  nu0 PINTO 

Salmo do Documedo 
80203599509 

gomo Mimem 
90000080203599510 _ 'áspecie 

R$ 	J 
Noitada 	1(a} 

.1 
Varar '(...) vaiar do Domem 	''(-) 

180O .; 

tesconto 

Demonstrativo:  
(+) curai-  A ré$0impe (-) Valor èobouto 

, 
itegistro profissional: 0400000045774 
Valor da taxa anual de 2007 :RS 200,00 
Desconto de 2007 : R$ 20,00 	 , 
Valor apagar R$ 180,00 

ATENÇÃO: TAXA ANUAL DE 2007 
RIPAR/115.On 	m•tin, In nim n44~4eir, ne MIA. 

Anteiticacao Mectkica 
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LIÃO DE NOTAS - SP 
berto Fernanda& - Tabelião 

Andrade, N.° 237 - Fone: 3258-2611 
Opia reproçráfica confarm o mi-

na 0300 runedulida. Doa F0 

Y 2007 
121 O 5. MEsT.PAUS 

RCOS AN101'473 CE JESUS AGUIAR 
cUiDOS FOR VERSA. vm011FIEUERORS1,75 

Página 1 de 1 Untitied Document 

CREA - MG 
CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE CI(X(31 )3290-8700 - FAX: OXX(31 ) 3209-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 2830273 - -ATENDIMENTO: 0800 31 273.2  

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física ' 93 
Número da Certidão: 57135/07 Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
	 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO 

Título: 
	 ENGENHEIRO CIVIL 

Carteira profissional: MG0000029016/D 
Emitida em 20/4/82 pelo CREA-MG 
CPF: 133.880.296-87 
Endereço: RUA LUDGERO DOLABELLA, 390, APTO 1603 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.430-130 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 57135/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A f lsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

a ação penal cabível. 
-ida em: 26 de janeiro de 2007 

FIM 

26/1/2007 http://www.crea-mg.com.br/CREAMG/crea_mg/certidoes/impressaoCertidao.asp  
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SACADOR/AVALISTA. 

13388029687 
2001107331 

CUBICO DE RAIXA, 

ANTONIO MARCOS DE CARVALHO 
RUA BARAO DE IPANEMA 127 304 - COPACABANA 
22050-030 - RIO DE JANEIRO - RJ 

1 • 

BANCO DO BRASIL 	1 001-9 C REA-RJ a ri 
Recibo do Sacily 4¡ 

LOCAL DE PAGAMENTO 

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
VENCIMENTO 

31.03.2007 
CEDENTE 

CREA-R) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
AG ENCIA/CODIGO CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
DATA DO DOCUMENTO 

02.01.2007 
BI DO DOCUMENTO 

2007335352544 
ESPECIE DOC 	ACEITE 

RC 	N 
DATA DO PROCESSAMENTO 

02.01.2007 
NOSSO NUMERO/COO. DOCUMENTO 

20073353525442 
USO DO BANCO CARTEIRA 

18/019 
ESPECIE DE MOEDA 

R$ 
QUANTIDADE VALOR 

x 
I.) VALOR DO DOCUMENTO 

200.00 
INSTRUCOES 

ANUIDADE: 2007 QUOTA 
ANUIDADE: 2007 QUOTA 
ANUIDADE: 2007 QUOTA 
EM 3 PARC MENSAIS 
EM 2 PARC MENSAIS 

NAO RECEBER APOS 

UNICA ATE 31/01/2007 	200,00 
UNICA ATE 28/02/2007 200,00 
UNICA ATE 31/03/2007 	200,00 

la ATE 31/01/2007(1+2 s/desc)=67,00 
1a ATE 28/02/2007 ( I +1 s/desc)=100,00 

VENCIMENTO 

c/desc 	= 
c/desc 	= 
s/desc 	= 

180,00 
190,00 
200,00 

( 5 DESCONTO/ABATIMENTO 

(-5 OUTRAS DEDUCOES 

MMORAMULTA 

(*I OUTROS ACRESCl/Adi 

1.1 VALOR COBRADO 

rf>1 

AUTENTIC*.gitp)IICA 

4 	0;7 6.1 .00 
reP c4'7/04 d1/4, 0,0/0,2q4. 40. 4.74, Pti 

7a/ 	ca o  • 4o/ att  ent 
6.  A 	rpsem a% iè0  

O••  • de 

e(,1  "C191  .nso, 	cio fr ark; 
CON2-' Té' 	00' 

l?/4v-  A/4  (/ 
• ke,9,9  

° 

180,00R CB05 B2373 i0i 942 03097C 

0)\ 
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Nome: MARCIO MAGALHAES DUARTE PINTO 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: MG-2 '6/D 
e visada por. est 	EA- 

/ 
-REZENDE 

o de Análise Processual 

(Continua m Fls.: 02) ....... 
odiín 
ir E AU' 

Ixdluído em: -15106/199.7 

Expedida em 26/02/19B0„ pelo .CREA'M 

1,ARTÕRIO Do aIMÃ() MIMAS.  
Rua da Glátia, 1741182 ;Tel. 3242,5100 
AUTENTICsn.u.LAÇÃO::::Pre. :ente 

Otrar11::=2"."*CP  

&Paio, 

ea.e. 

1 9 8 

• CREA- DF 
Conselho Regional de Engenharia, Arqufteitura 

e Agronomia do Distrito federe) 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61)3961-2800, FAX (61) 
3321-1581 - CEP 70390-010 

BRASILIA-OF 
docurnentacao@creadf.org.br  

www.creadtorg.br  

Fls.: 01. 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

Válida até: 31/03/2008. 

t 	N0 1248/2007. 	 Processa tio 0262/RF 

• 

A Pessoa jurídica, abaixo ditada que sé: encontra registrada neste :Conselho, 
no s terMos da Lei 'n° 5.:194/56, à -éhé-E-se quite cem a anuidade do corrente aná, 
asSim.dóto SeúSReaponsaVeis Tecnidos, Esta Certidão 440 CondedeL. tfta õ. 
o direito de executar quaisquer serviços: de Seu radio Social. Sela a partiCiPacão 
efetiva de Sena Responsáveis 'Técnicos, e ,a mesma perderá 	liMj..iáaágs  caso 
ocorra qualquer mPc4fpaektó- posterior dos elementos ggágegjap.0);a cantidos 
e não representem g gitugçãu.popzeg ou atualizada áp: registro 
CONÉEA) 

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A. 
C.N.P.J N°  17.262.213/0001-94 

ENDEREÇO: Sell Q0 02 BL A N° 190 SL 201 
ASA NORTE 	BRASILIA - DF 	70712,000 

CAPITAL SOCIAL: R$ 1.715.017.1.24,00 

N" 	DO REGISTRO: 0262/RF 

DATA DO REGISTRO: 01/10/1964 

OBJETO: Execução de obras é serviços de engenharia em todos os Seus ramos e 
modalidades; a prestação de serviços de telecomunicações; a eXplorstão de 
obras e serviços públiCos mediante concessão ou permiSsão, e a PrettatãO de 
serviços conexos; o exercício de todas aá atividades relativas a opé a00's 
portuárias; ó comércio e a industrialização de máquinas, aquipefilentos é 
materiais para instalações industriais e prediais.. 	  

OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARÁ DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS DE 
ENGENHARIA MECÂNICA, CIVIL E ELÉTRICA (ELETROTÉCNICA). 	 

• 
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO-(S): 



• 

• 
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CREAwiDF 
Consk.....ditát Engorihafit,didudamirO 

e..dgroodinia do múmia redend 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61)3961-2800, FAX (61) 
3321-1581 - CEP 70390-010 

BRASÍLIA-DF 
decumentaceo©creadf.org.br  

lAnwo.creadf.ong.br  

Fls.: 02 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

Válida até: 31/03/2008. 

No 1248/2007. 	 Processo no 0262/RF 

Atribuições Profisaionais: RES 218/73 ART 07. 
Regime de TrePelhd: EMPREGADO 	CTPS N°: 26,793 	Série: 0.2 

Nome: BRUNO, VILLANI LONGO. ; 	 Incluidb 	24-/09/1998 
Titulodi ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: MG-21021/D 	Expedida em 07/01/1980, pelo tREA-MG 
e visada por este CREA- 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 07. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 	CTPS N°: 76828 	Serie': 623 

Nome: ALVARO FURTADO DE ANDRADE 	/ncluido em: 27/05/2000 
Título: ENGENHEIRO MECANICO. 
Carteira N': MG-39075/D 	Expedida •em 23/09/1985', pele CREA-MG 
e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 12. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 	CTPS AI": 91247 	Série: 538 

Indluido em: 11/10/20,01 Nome: ALEXANDRE GRADIM REIS 
Titulo: ENGENHEIRO, CIVIL. 
Carteira N°: MG-34521/D 
	

Expedida. em 20/02/1924'?.  Pe.10 CRE  
e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 07. 
Regime de Trabalho: •EMPREGADO 	CTPS O. 927 1. 	Série: 337 

Incluído 	1.1/I.0/2001 Nome: CARLOS AUGUSTO DE CASTRO CERQUEI 
Titule: ENGENHEIRO ELETRICISTA. 

24/0611575r pelo CREA,-Ra Carteira N°: RJ-26586/D 
	

Expedida em 
e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 08. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 	CTPS N': 68224 	Série: 314 

'Nome: ANTÓNIO MARCOS DE CARVALHO 	Incluído em: 25/09/2002 
, Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
.Carteira N°: MG-29016/D 	Expedida em. 20/04/1982, pelo CREA-MG 
le visada por este CREA. 

'Regime de Tra 	PREAe 	CTPS N°: 
Atribuições Profissionais: ES 218/73 ART 07. 

derente- 	Divisão de Análise PreCesspal. 
DE NDE 

	

"1.1 "'17411 

A:P.:CGA:A0A:Au:nlcoac
:::0  

ffiiiniá'Ocáéxtraidapeãpànt,t; 

Niii14~~1.  

ãfYi59:11k ¡Aii0DERBUS 
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(Continua em Fls..: 0.3) 
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A? c  

:CREAm: F 
,onse.„,Regton0 do Engenharia, kirgittetüra 

e Agronomia i;h:i kgslitto Fedeici1 
• 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61)361-2800, FAX (61) 
33214581 - CEP 70390-010 

BRASÍLIA-DF 
docurnentacao@creadr.org.br  

WWW,creadf,org.br  

F15.; 03 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

Válida até: 31/03/2008. 

No 1248/2007. 	 Processo rio 0262/RF 

Nome MARCELO DE SOUSA RIBEIRO 	 Incluído em: 11/10/2002 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: MG-22281/D 	 Expedida em 18/04 /1980, pelo CREA-MG 
e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ARI' 07. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 	CTPS N°: 83303 

	
Série; 415 

Nome: CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO 	 Incluído 	1.2/,04/2007 
Título: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: RS-35775/D 	 Expedida 	09/Q1/1;9-97;pelo 	REP-RS 
e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 07. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 	CTPS N°: 012505 	Série: 647 

Incluído em: 12/04/2007 

Expedida em 19/10/1989, pelo CREA-MG 

CTPS N°: 05523 . 	Série 045 

Brasilia-DF, 15 de Junho de 2007. 

Nome: .MARÇUS VINICIUS DUTRA MORESI 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 

; Carteira N°: MG-49802/D 
1  e visada por este CREA. 

Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 07. 
Regime,  de Trabalho: EMPREGADO 

DE ACORDO: 

i Ger 

VISTO: 

REGINA DA cRDS DANTAS  •E SILVA, 
a'écglico• APAr144,1st#atà,jr0 

M[attimUl4, 11:" 180 

RIMO SABINO DE 
Gerente do Dept* de Docnamentaçãf em Exercício 

• Matrícula n 187/96 
,,tARTORl0 DO 15° TABELIÃO DE NOTAS 

' 

	

	Ruapa Glória, 174(182 - Tel. 3242-5100,  
AUT NTICAÇAO: Autentico a Presente cópia 
reprogrática extraida pela parte, C011iCMIG 

original apresentado, dou fá. 

S,Pauln, 	- 

WWWA 
oCa 

15° 29 
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RICARDO HENRIQUE L CAMPOLINA 	 Inclusao como RT: 21.12 200 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-10892/D 	Expedida em: 01.10.1974, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 05.05.1988 sob numero: 1988102597 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

ANTONIO CID CAMPELO RODRIGUES 	 Inclusao como RT: 17.11.2006 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-126991/D 	Expedida em: 23.10.1992, pelo CREA-RJ 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

InclusaoURTÓRIODOINESEli 
	,,, WÁnt:Wg''  

. 	da Gláda, 1741182 - 	
32L12-5 - • 0  05 

,,AUTEKgCAÇAD:'AiitênedàPf6§'enle Opa 
lepcogrática,àtiaida0gglie,'CONSthie  

ANTONIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS 

• s  
........... 

.... 	B0- °, II)D1-ti\D  
Rua Buenos Aires, 40 / 2° andar- Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-0 	 MeteidgOr Fax: (21) 2518-0723 
Endereço Eletrônico: crea-rj@crea-rj.org.br  - Home-Page: http://www.crea-i4ffi  GQ/4  

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA NO. 7900/2007 	 VALIDA ATE: 31.12.2007 

Certifico que a Pessoa JUridica, abaixo citada, encontra-se 
registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal no. 5194, de 
24 de dezembro de 1966, nao apresentando debitos para com o CREA-RJ 
ate a presente data, assim como seus Responsaveis Tecnicos. 
As atividades da empresa estao restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) 
nesta Certidao e somente podam ser exercidas com a participacao efetiva 
do(s) respectivo(s) reponsavel(eis) tecnico(s). 

Registro 	•  1964200021 de 29.06.1964 
Razao Social: CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A 	  
CGC 	 17.262.213/0007-80 	  
Endereco 	• PRAIA DE BOTAFOGO 300 SALA 401 BOTAFOGO 

RIO DE JANEIRO - RJ 	 CEP: 22250.040 

Ramo(s) de Atividade: 
105-0 	OS ENGA CIVIL 
201-0 	OS ENG ELETRICA 
203-0 	OS ENG ELETRONICA 
204-0 	OS ENG DE TELECOMUNICACOES 
302-0 	OS ENG MECANICA 
501-0 	OS ENG AGRONOMICA 
701-0 	ENG SEG TRABALHO 

Capital Social: R$ 1.715.017.124,00 

Responsavel(eis) Tecnico(s): 

VALERIA COLARES BARRETO 
	 Inclusao como RT: 14.08.2007 

ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-69340/D 	Expedida em: 20.01.1999, pelo CREA -MG 
Visada no CREA-RJ em: 12.06.2007 sob numero: 2007123547 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

MARIO ALBERTO CUNHA MARQUES 	 Inclusao como RT: 16.08.2007 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. MG-78215/D 	Expedida em: 27.05.2005, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 11.06.2007 sob numero: 2007123566 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 
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ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. RJ-22103/D 	Expedida em: 05.02.1974, pelo CREA-RJ 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

GUSTAVO RIBEIRO DE ANDRADE BOTELHO 
	

Inclusao como RT: 17.11.2006 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-54008/D 	Expedida em: 12.07.1983, pelo CREA-RJ 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

CARLOS AUGUSTO DE CASTRO CERQUEIRA 	Inclusao como RT: 31.07.2001 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira NO.: RJ-26586/D 	Expedida em: 24.06.1975, pelo CREA-RJ 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

CARLOS RUTTEMBERG DE ALMEIDA ALVES 	Inclusao como RT: 12.02.2001 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira No. RJ-43900/D 	Expedida em: 10.02.1981, pelo CREA-RJ 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO 	Inclusao como RT: 02.08.2005 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RS-35775/D 	Expedida em: 28.07.1980, pelo CREA-RS 
Visada no CREA-RJ em: 29.06.1999 sob numero: 1999107037 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

MARCOS JOSE MENDES TEIXEIRA 	Inclusao como RT: 12.03.2001 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-12420/D 	Expedida em: 08.10.1975, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 06.08.1990 sob numero: 1990104354 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

ANDRE MARIA ALVES MAIA 	Inclusao como RT: 23.05.2002 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-19453/D 	Expedida em: 30.05.1979, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 01.02.2002 sob numero: 2002101107 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

MARCIO MAGALHAES DUARTE PINTO 	Inclusao como RT: 07.07.2000 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-21606/D 	Expedida em: 11.08.1999, pelo CRUA -MG 
Visada no CREA-RJ em: 20.06.2000 sob numero: 2000104179 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

MARCELO DE SOUSA RIBEIRO 	Inclusao como RT: 21.07.2004 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-22281/D 	Expedida em: 18.04.1980, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 21.06.2004 sob numero: 2004104523 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

VINICIUS FERREIRA DE MELO SILVA 	Inclusao como RT: 14.08.2007 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-22782/D 	Expedida em: 23.06.1980, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 12.06.2007 sob numero: 1990104355 
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Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR 	Inclusao como RT: 09.01.2007 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-24348/D 	Expedida em: 09.12.1980, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 25.11.2005 sob numero: 2005117250 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

PAULO ROBERTO MARTINS DE ALMEIDA 	Inclusao como RT: 16.07.2007 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. MG-25315/D 	Expedida em: 27.03.1981, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 24.02.1995 sob numero: 1995120410 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

JOAO MARCOS DE ALMEIDA DA FONSECA 	Inclusao como RT: 05.12.2006 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-26017/D 	Expedida em: 08.07.1981, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 28.06.2000 sob numero: 2000104178 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

CLORIVALDO BISINOTO 	 Inclusao como AT: 30.01.2001 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-27485/D 	Expedida em: 12.11.1981, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 06.08.1990 sob numero: 1990104353 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

ANTONIO MARCOS DE CARVALHO 	Inclusao como RT: 06.11.2006 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-29016/D 	Expedida em: 20.04.1982, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 04.09.2001 sob numero: 2001107331 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

SAULO ALVES PEREIRA JUNIOR 	Inclusao como RT: 02.09.2005 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira No. BA-32057/D 	Expedida em: 06.11.1998, pelo CREA-BA 
Visada no CREA-RJ em: 03.11.2000 sob numero: 2000106677 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

RONALDO LAZZARINI SANTIAGO 	Inclusao como RT: 27.10.2005 
AGRONOMO / ENG AGRONOMO 
Carteira No. MG-35314/D 	Expedida em: 25.05.1984, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 29.06.2005 sob numero: 2005105208 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

ALVARO FURTADO DE ANDRADE 	Inclusao como RT: 18.05.1998 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. MG-39075/D 	Expedida em: 23.09.1985, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 17.04.1998 sob numero: 1998103748 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

ELTON NEGRAO DE AZEVEDO JUNIOR 
	Inclusao como RT: 25.09.2002 

ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. MG-42395/D 

	Expedida em: 24.10.1986, pelo CREA-MG 
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Visada no CREA-RJ em: 05.09.2002 sob numero: 2002105946 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

ROGERIO NORA DE SA 
	

Inclusao como RT: 02.08.2005 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. PR-4259/D 	Expedida em: 28.01.1975, pelo CREA-PR 
Visada no CREA-RJ em: 22.03.1988 sob numero: 1973102229 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

GUILHERME EUSTAQUIO BARBOSA 
	

Inclusao como RT: 06.11.2006 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-45963/D 	Expedida em: 03.03.1988, pelo CREA -MG 
Visada no CREA-RJ em: 13.06.2002 sob numero: 2002103984. 
Atribuicoes cOnforme carteira de identidade profissional. 

MARCUS VINICIUS DUTRA MORESI 
	

Inclusao como RT: 05.12.2006 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-49802/D 	Expedida em: 19.10.1989, pelo CIMA -MG 
Visada no CREA-RJ em: 24.09.1998 sob numero: 1998105337 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

LUIZ OTAVIO ANDRADE RODRIGUES DA COSTA 
	

Inclusao como RT: 06.11.2006 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-52872/D 	Expedida em: 18.04.1991, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 20.08.2002 sob numero: 2002105495 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

SERGIO REIS SALGADO 
	

Inclusao como RT: 05.12.2006 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-53864/D 	Expedida em: 21.10.1991, pelo CREA -MG 
Visada no CREA-RJ em: 04.09.2001 sob numero: 2001107329 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

RAFAEL CARVALHO MESQUITA 	Inclusao como RT: 08.12.2006 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira No. MG-68231/D 	Expedida em: 29.06.1998, pelo CREA -MG 
Visada no CREA-RJ em: 15.10.2002 sob numero: 2002106770 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

JOSE FREDERICO GOMES 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-900881/D 
Atribuicoes conforme carteira 

Quadro Tecnico: 

cs)% 

JOSE FREDERICO GOMES 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-900881/D 

ANTONIO PEDRO CAMPELLO DE 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. RJ-22103/D 

Inicio em: 29.04.2002 

Expedida em: 09.12.1971, pelo CREA-RJ 

SOUZA DIAS 	Inicio em: 01.02.1995 

Expedida em: 05.02.1974, pelo CREA-RJ RNP: 
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Expedida 

Expedida 

Expedida 

ROGERIO NORA DE SA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. PR-4259/D 

ROGERIO NORA DE SA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. PR-4259/D 

CARLOS RUTTEMBERG DE ALMEIDA ALVES 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira No. RJ-43900/D 

GUSTAVO RIBEIRO DE ANDRADE BOTELHO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-54008/D 

LUIZ ANTONIO DE LIMA 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. RJ-861054017/D 

RICARDO HENRIQUE L CAMPOLINA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-10892/D 

CLORIVALDO BIS INOTO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-27485/D 

MARCOS JOSE MENDES TEIXEIRA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-12420/D 

VINICIUS FERREIRA DE MELO SILVA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-22782/D 

ANTONIO CID CAMPELO RODRIGUES 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-126991/D 

PAULO ROBERTO MARTINS DE ALMEIDA 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. MG-25315/D 

ALVARO FURTADO DE ANDRADE 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. MG-39075/D 

Inicio em: 22.03.1988 

28.01.1975, pelo CREA-PR 

Inicio em: 02.08.2005 

28.01.1975, pelo CREA-PR 

Inicio em: 21.07.1995 

24.06.1975, pelo CREA-RJ 

Inicio em: 09.07.2002 

10.02:1981, pelo CREA-RJ 

Inicio em: 29.06.2005 

12.07.1983, pelo CREA-RJ 

Inicio em: 13.07.2007 

03.10.1986, pelo CREA-RJ 

Inicio em: 21.12.2001 

em: 01.10.1974, pelo CREA-MG 

Inicio em: 06.08.1990 

em: 12.11.1981, pelo CREA-MG 

Inicio em: 06.08.1990 

em: 08.10.1975, pelo CREA-MG 

Inicio em: 12.06.2007 

em: 23.06.1980, pelo CREA-MG 

Inicio em: 25.01.2005 

em: 23.10.1992, pelo CREA-RJ RNP: 

Inicio em: 12.06.2007 

Expedida 

Expedida 

Expedida em: 

Expedida em: 

CARLOS AUGUSTO DE CASTRO CERQUEIRA .. 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira No. RJ-26586/D 	Expedida em: 

Expedida em: 

Expedida em: 

Expedida em: 

Expedida em: 27.03.1981, pelo CREA-MG 

Inicio em: 24.04.1998 

Expedida em: 23.09.1985, pelo CREA-MG 
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Inicio em: 04.08.2000 

Expedida em: 25 .06.1997, pelo CREA-MG 

Inicio em: 03. 11.2000 

Expedida em: 06 .11.1998, pelo CREA-BA 

Inicio em: 04.09.2001 

Expedida em: 21 .10.1991, pelo CREA-MG 

Inicio em: 04. 09.2001 

Expedida em: 20 .04.1982, pelo CREA-MG 

Inicio em: 23.05.2002 

Expedida em: 30.05.1979, pelo CREA-MG 

Inicio em: 09.07.2002 

Expedida em: 03.03.1988, pelo CREA-MG 

Inicio em: 17.09.2002 

Expedida em: 18.04.1991, pelo CREA-MG 

Inicio em: 25.09.2002 

Expedida em: 24.10.1986, pelo CREA-MG 

Inicio em: 18.10.2002 

ELTON NEGRAO DE AZEVEDO JUNIOR 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. MG-42395/D 

RAFAEL CARVALHO MESQUITA 

LUIZ OTAVIO ANDRADE RODRIGUES DA COSTA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-52872/D 
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MARCUS VINICIUS DUTRA MORESI 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-49802/D 

Inicio em: 09.10.1998 

Expedida em: 19.10.1989, pelo CREA-MG 

CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO 	Inicio em: 29.06.1999 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RS-35775/D 	Expedida em: 28.07.1980, pelo CREA-RS 

Expedida em: 28. 

Expedida em: 08. 

Expedida em: 11 

CLOVIS REMATO NUMA PEIXOTO PRIMO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RS-35775/D 

JOAO MARCOS DE ALMEIDA DA FONSECA 
ENGENHEIRO CIVIL' 
Carteira No. MG-26017/D 

MARC 10 MAGALHAES DUARTE PINTO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-21606/D 

RNP: 

Inicio em: 02.08.2005 

07.1980, pelo CREA-RS RNP: 

Inicio em: 28.06.2000 

07.1981, pelo CREA-MG 

Inicio em: 20.06.2000 

.08.1999, pelo CREA-MG 

FERNANDO ORSINI RODARTE 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-65975/D 

SAULO ALVES PEREIRA JUNIOR 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira No. BA-32057/D 

SERGIO REIS SALGADO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-53864/D 

ANTONIO MARCOS DE CARVALHO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-29016/D 

ANDRE MARIA ALVES MAIA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-19453/D 

GUILHERME EUSTAQUIO BARBOSA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-45963/D 
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Expedida em: 29.06.1998, pelo CREA-MG 

Inicio em: 21.07.2004 

Expedida em: 18.04.1980, pelo CREA-MG 

Inicio em: 25.01.2005 

Expedida em: 30.10.1986, pelo CREA-MG 

Inicio em: 18.07.2005 

Expedida em: 25.05.1984, pelo CREA-MG 

Inicio em: 08.12.2005 

09.12.1980, pelo CREA-MG 

Inicio em: 17.07.2006 

Expedida em: 14.02.1979, pelo CREA-RS 

Inicio em: 12.07.2007 

Expedida em: 20.01.1999, pelo CREA-MG 

Inicio em: 11.06.2007 

Expedida em: 27.05.2005, pelo CREA-MG 

Inicio em: 06.08.2007 

Expedida em:. 19.12.1980, pelo CREA-MG RNP: 

Inicio em: 06.08.2007 

IC"..r... :a 
Expedida em: 29.01.1996, pelo CREA-MG RN . 

Inicio em: 13.07.2007 

Expedida em: , pelo CREA-SP RNP: 260356311 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira No. MG-68231/D 

MARCELO DE SOUSA RIBEIRO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-22281/D 

DANIEL DE SOUZA FILARDI JUNIOR 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-42428/D 

RONALDO LAZZARINI SANTIAGO 
AGRONOMO / ENG AGRONOMO 
Carteira No. MG-35314/D 

NILTON ADEMIR PEZZI 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RS-13774/D 

VALERIA COLARES BARRETO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-69340/D 

MARIO ALBERTO CUNHA MARQUES 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. MG-78215/D 

RICARDO MUZZI GUIMARAES 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-24431/D 

ALEXANDRE MAGALHAES CAMPOS 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-64837/D 

THIAGO NOBREGA GARCIA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. SP-5062063328/D 

FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-24348/D 

	Expedida em: 

FREDERICO LUIZ DE ALMEIDA TOVAR FARO 	Inicio em: 13.08.2007 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. SP-5062023694/D Expedida em: 29.03.2005, pelo CREA-SP 

CESAR AUGUSTO LOSCHI DE LIMA 
	Inicio em: 13.08.2007 

ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. SP-5061916169/D Expedida em: 26.07.2003, pelo CREA-SP 

GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA GUIMARAES 
	Inicio em: 06.08.2007 

ENGENHEIRO MECANICO / ENFASE MECATRONICA 
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Carteira No. MG-69826/D 
	

Expedida em: 26.03.1999, pelo CREA-MG 

RENATO RIBEIRO MARQUES PENIDO 	Inicio em: 29.08.2007 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-56562/D 

	
Expedida em: 04.05.1993, pelo CREA-MG 

EDUARDO SOLHA PAZZINI DE FREITAS 	Inicio em: 27.08.2007 
ENGENHEIRO CIVIL• 
Carteira No. MG-54164/D 	Expedida em: 02.01.1992, pelo CREA-MG RNP: 

FINALIDADE.: DIREITO 	  
**** RESTRITA A JURISDICAO DO CREA-RJ * * * * 

RESSALVA: 
Esta empresa nao esta habilitada a atuar na(s) area(s) de: 
ENG SEG TRABALHO 	  
por nao ter profissional RT para a(s) area(s), ficando sua atividade 
restrita a(s) area(s) de: 
OS ENGA CIVIL 	  
OS ENG ELETRICA 	  
OS ENG ELETRONICA 	  
OS ENG DE TELECOMUNICACOES 	  
OS ENG MECANICA 	  
OS ENG AGRONOMICA 	  
e advertida que devera enquadrar-se nos termos do que determina o preceito 
acima mencionado. 

As certidoes emitidas pelos Conselhos Regionais. erderao a validade caso ocorra qualquer modificacao posterior dos . 
elementos cadastrais nela contidos e desde que nao representemo  a.s%,iacitocorreta ou atualizada do registro. Somente 
tem valor o original desta Certidaa sem rasura tendosobre p 	, . 4 4 e&o, GR.  go" r* si e CREA.  em alto relevo. 
Pica reservado ao CREA-RJ o direito de cobrar qualquer ii iwir41,0'n ..IDOWItaic6i-satir~, 21. rada devida. 
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REGINA DA CRUZ DANTAS E SILVA — 
Técnico Administrativo 

CRIA- DF 
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura 

e Agronomia do Distrito federal 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61)3961-2800, FAX (61) 
3321-1581 - CEP 70390-010 

BRASÍLIA-DF 
documentacao@creadf.org.br  

www.creadf.org.t 10 

Fls.: 01 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

Válida até: 31/03/2008. 

No 1350/2007. 	 Processo no 1463/RF 

A Pessoa Jurídica, abaixo citada que se encontra registrada neste Conselho, 
nos termos da Lei n° 5.194/66, acha-se quite com a anuidade do corrente ano, 
assim como seus Responsáveis Técnicos. Esta Certidão não concede à firma o 
o direito de executar quaisquer serviços de seu ramo social sem a participação 
efetiva de seus Responsáveis Técnicos, e a mesma perderá a validade, caso 
ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos e 
e não representem a situação correta ou atualizada do registro (Res. n* 266/79 

- CONFEA). 

RAZÃO SOCIAL: VIA ENGENHARIA S/A. 
C.N.P.J N° 00.584.755/0001-80 

• ENDEREÇO: SIA/SUL TR 03 LTS 1705/15 
ST. INDÚSTRIA 	BRASILIA - DF 	71200-030 

CAPITAL SOCIAL: R$ 169.157.715,00 

N* 	DO REGISTRO: 1463/RF 

DATA DO REGISTRO: 24/09/1980 

OBJETO: Execução de quaisquer serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica 
e agronômica, como estudos, projetos e orçamentos, cálculos, terraplenagem, 
urbanização, pavimentação, edificação de obras públicas ou privadas, obras in-
dustriais e sua manutenção; montagens, estruturas, máquinas e equipamentos, e 
sua manutenção; execução de praças e jardins, com plantio e conserva corres-
pondentes; execução e instalação de equipamentos, sistemas, máquinas e redes 
elétricas, inclusive sua manutenção; concessões de quaisquer serviços 
públicos, inclusive transportes, rodovias, ferrovias, energia elétrica, água e 
saneamento básico, limpeza urbana, manutenção, reabilitação, conservação e 
limpeza de imóveis, rodovias, praças e jardins; incluindo o comércio de equi-
pamentos e instalações pertinentes, e a compra e venda, inclusive importação e 
exportação, de materiais de construção, equipamentos e serviços, destinados 
aos serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica e agronômica; e gestão e 
exploração de serviços públicos, e, ainda, a promoção, gestão e execução de 
quaisquer ne ócios: ,obiliários tanto em sua vertente urbanística como da 

10 
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CREA-RR 
Corasdh.p.al  Engm ha" Arquit.,* 

e Ag remo Ia de Refina 

VISTO DE PESSOA JURÍDICA 
(Somente Execução de Obras/Serviços) 

N° 0478/RR 	 EM: 12/07/2007 
VÁLIDO ATÉ: 26/11/2007 

Visamos, nos termos do Art. 69 da Lei Federal 
N° 5.194/66 de 14.12.66 a Certidão de N° 1350/2007 
Expedida pelo CREA - DF 
Firma: VIA ENGENHARIA S/A 
CNPJ (MF): 00.584.755/0001-80 
Obs.: Este visto não dá direito a participação 	em 
concorrências e licitações, sob pena de nulidade prevista no 
Art. 15 da Lei retro mencionada, e sim apenas a Execução de 
Obras e Serviços, tudo dentro do prazo de validade. 

„ emente em ExercIcto 

Gláucia da C lrir' 
pr .Engenheira Civil ge  

-SC 
VISTO EM REGISTRO DECREA PESSOAS JURÍDICAS N0.LQ3LI dl- 
Registro visado exclusivamente para participação em Licitações 

Públicas. na  jurisdição do CREA/SC,  nos termos do Artigo 1°., 
Item II. da Resolução n". 413 de 27.06.97, do CONFEA. 
O presente visto não tem validade para assinatura de contrato 

ESTE VISTO TERA A VALIDADE DA PRESENTE CERTIDÃO neste Estado. 

Fpolis/SC, S g 

Funcionar 
Rot' VitOrili 

tendente  
Depaento de Atendimento 

CREA-SC Matr 232 
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CTPS N°: 37094 
	

Série: 013 

Incluído em: 14/12/2004 

REGINA DA CRUZ DANTAS E SIL 
Técnico Administrativo 

Nome: JOAO ALBERTO FRIESTINO 

l
Título: ENG Aa IVIL 

Divisão d 

(Continua em Fls.:'03:), 

rr. 
- 

Ger 
' 

Processual 

CREA-DF 
conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Distrito federal 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61)3961-2800, FAX (61) 
3321-1581 - CEP 70390-010 

BRAS1LIA-DF 
documentacao@creadf.org.br  

www.creadf.org.b4 I 

Fls.: 02 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

Válida até: 31/03/2008. 

No 1350/2007. 	 Processo no 1463/RF 

OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NAS ÁREAS DA EN- 
GENHARIA ELÉTRICA, CIVIL, MECÂNICA, AGRONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO. 	 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S): 

Nome: FERNANDO MARCIO QUEIROZ 	 Incluído em: 16/10/1982 
Título: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETROTECNICO. 
Carteira N°: RJ-12376/D 	Expedida em 11/01/1965, pelo CREA-RJ 

e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART ,29, DEC 
23569/33 ART 33. 
Regime de Trabalho: ACIONISTA 

Nome: MARCIO SENA PINTO 
	 Incluído em: 17/10/2003 

Titulo: ENGENHEIRO AGRONOMO. 
Carteira N°: SP-130411/D 
	Expedida em 02/09/1985, pelo CREA-SP 

e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 05. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 

	
CTPS N°: 24042 	Série: 0002 

Nome: JOZIEL REIS CORDEIRO 
	 Incluído em: 09/08/2004 

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO. 
Carteira N°: MA-4143/D 
	Expedida em 22/06/1984, pelo CREA-MA 

e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 12. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 

	
CTPS N°: 8825 	Série: 456 

Nome: MARCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: DF-12021/D 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 
07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS). 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 

Incluído em: 23/11/2004 

Expedida em 11/11/2003, pelo CREA-DF.,j5 
ART 07 •(EXC. AEROPORTOS), RES 218/73 ART 



CREA-RR 
Canal. MOD.. Um h.; Ar, Litatturse 

1141000fflii de lieralma 

VISTO DE PESSOA JURÍDICA 
(Somente Execução de Obras/Serviços) 

N° 0478/RR 	 EM: 12/07/2007 
VÁLIDO ATÉ: 26/11/2007 

Visamos, nos termos do Art. 69 da Lei Federal 
N° 5.194/66 de 14.12.66 a Certidão de N° 1350/2007 
Expedida pelo CREA - DF 
Firma: VIA ENGENHARIA S/A 
CNPJ (MF): 00.584.755/0001-80 
Obs.: Este visto não dá direito a participação 	em 
concorrências e licitações, sob pena de nulidade prevista no 
Art. 15 da Lei retro mencionada, e sim apenas a Execução de 
Obras e Serviços, tudo dentro do prazo de validade. 

(‘I',1--W4W-Cruz Jorge 
Engenheira Civil 

Presidente em Exercício 

CREA-SC 
VISTO EM REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS N.  C 034/0  "1-  7 
Registro visado exclusivamente para participação em Licitações 
Públicas, na jurisdição do CREA/SC, nos termos do Artigo 1°., 
Item II, da Resolução n°. 413 de 27.06.97. do CONFEA. 
O presente visto não tem validade para assinatura de contrato 
neste Estado. 	, 
ESTE VISTO TERA A VALIDADE DA PRES,ÉNTE CERTIDÃO 
Fpolis/SC, 	 /  Og / O r  
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mento de Atendimen

to  

EA-SC Matr 232 

Cio 

DePart 



CREA DF 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Distrito Federal 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61)3961-2800, FAX (61) 
3321-1581 - CEP 70390-010 

BRASÍLIA-DF 
documentacao@creadf.org.br  

www.creadf.org.br  

-41.2 
Fls.: 03 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

Válida até: 31/03/2008. 

No 1350/2007. 	 Processo no 1463/RF 

Carteira N°: SP-77486/D 	Expedida em 11/08/1980, pelo CREA-SP 

e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 07. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 	CTPS N°: 94172 	Série: 254 

Nome: JOSE EDUARDO ASSAD DE SOUZA 	Incluído em: 21/03/2006 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: MG-40708/D 	Expedida em 22/04/1986, pelo CREA-MG 

e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 07, RES 359/91 ART 04. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 	CTPS N': 47272 	..Série: 0032 

Nome: JOSE ROBERTO MIZIARA 	 Incluído em: .•18/08/2006 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: MG-16703/D 	Expedida em 11/05/1978, pelo CREA-MG 

e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29, 
218/73 ART 07. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 	CTPS N°: 52292 	Série: 501 

Nome: NORTON JOSE ALLAM 
	 Incluído em: 18/08/2006 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: DF-5451/D 	Expedida em 29/08/1983, pelo CREA-DF. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS). 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 	CTPS N°:• 08105 	Série: 00003 

Nome: JOSE INACIO LINHARES VASCONCELOS 	Incluído em: 18/08/2006 
Título: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: DF-5947/D 	Expedida em 24/01/1985, pelo CREA-DF. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 07. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 	CTPS N°: 6771 	Série: 554 

Nome: FABIO LUCIO DANTAS 
	

Incluído em: 18/08/2006 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: DF-11205/D 	Expedida em 29/10/2001, pelo CREA-DF. 
Atribuições Profissionais: r..S 218/73 ART 07. 
Regime de Tr 	PREG 	CTPS N°: 42052 	Série: 0076 

011, Gerent 
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CREA-RR 
Consdho 	do Engenharia, Argolem ra 

• Agrem,. de Ror-alma 

VISTO DE PESSOA JURÍDICA 
(Somente Execução de Obras/Serviços) 

N° 0478/RR 	 EM: 12/07/2007 
VÁLIDO ATÉ: 26/11/2007 

Visamos, nos termos do Art. 69 da Lei Federal 
N°5.194/66 de 14.12.66 a Certidão de N° 1350/2007 
Expedida pelo CREA - DF 
Firma: VIA ENGENHARIA S/A 
CNPJ (MF): 00.584.755/0001-80 
Obs.: Este visto não dá direito a participação 	em 
concorrências e licitações, sob pena de nulidade prevista no 
Art. 15 da Lei retro mencionada, e sim apenas a Execução de 
Obras e Serviços, tudo dentro do prazo de validade. 

Cruz Jorg.  e 
• Engenheira Civil 
Presidente em Exercício 

VISTO EM REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS N°.  n3  (.1 o CREÁ-SC 

Registro visado exclusivamente para participação em Licitações 
Públicas, na jurisdição do CREA/SC, nos termos do Artigo 1°.. 
Item Il. da Resolução n°. 413 de 27.06.97. do CONFEA. 
O presente visto não tem validade para assinatura de contrato 

ESTE VISTO TERA V LIDADE DA PRESENTE CERTIDÃO neste Estado. 	, 

Fpol is/SC, 

ncionáno 
ar Vitorio° 
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CREA-DF 
Conselho Regional de engenharia. Arquitetura 

e Agnsnomla do Distrito federal 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61)3961-2800, FAX (61) 
3321-1581 - CEP 70390-010 

BRASÍLIA-DF 
documentacao@creadf.org.br  

• www.creadf.org.br  
;‘• 1 3 

Fls.: 04 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

Válida até: 31/03/2008. 

No 1350/2007. 	 Processo no 1463/RF 

• 

Nome: CARLOS EDUARDO REZENDE BRAGA 
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO. 
Carteira N°: MG-10325/D 
e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/7 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 

Incluído em: 16/05/2007 

Expedida em 12/09/1973, pelo CREA-RJ 

	

CTPS N°: 57318 	Série: 478 

Incluído em: 16/05/2007 

Expedida em 05/02/1991, pelo CREA-SP 

ART 08, RES 218/73 ART 09, RES 359/91 

	

CTPS N°: 27959 	Série: 0131 

Incluído em: 16/05/2007 - 

Expedida em 10/10/1983, pelo CREA-MG 

ART 07, DEC 23569/33 ART 28, DEC 

	

CTPS N°: 36131 	Série: 00014 

Incluído em: 22/05/2007 

Expedida em 02/04/1974, pelo CREA-M 

3 ART 12, DEC. 23569/33 ART. 32 (F,G). 

	

CTPS N°: 61190 	Série: 246 

Nome: DAGOBERTO ORNELAS RODRIGUES 
Título: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: RJ-21335/D 
è visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: •RES 218/73 ART 07. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 

Nome: JAIME ALFREDO LIMA SILVA 
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA. 
Carteira N°: SP-188602/D 
e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 
ART 04. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 

Nome: ALBERTO NOLLI TEIXEIRA 
Título: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: MG-33566/D 
e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 
23569/33 ART 29. 
Regime de Trabalho: EMPREGADO 

Nome: DANIEL LEITE DE OLIVEIRA 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Carteira N°: MG-86228/D 
e visada por este CREA. 
Atribuições Profissionais: RES 218/73 ART 07. 
RegiMe de Tr • - o' 	REGAD0 	CTPS N°:  

Incluído em: 04/06/2007 

78166 	Série: 106 

REGINA DA CRUZ DANTAS E SILVA 
Técnico Administrativo 

Expedida em 28/04/2005, pelo CREA-MG 
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Carddho Whglanal.Engalla" krçalbtura 

• Agronomia *e Rendem 

VISTO DE PESSOA JURÍDICA 
(Somente Execução de Obras/Serviços) 

N° 0478/RR 	 EM: 12/07/2007 
VÁLIDO ATÉ: 26/11/2007 

Visamos, nos termos do Art. 69 da Lei Federal 
N° 5.194/66 de 14.12.66 a Certidão de N° 1350/2007 
Expedida pelo CREA - DF 
Firma: VIA ENGENHARIA S/A 
CNPJ (MF): 00.584.755/0001-80 
Obs.: Este visto não dá direito a participação 	em 
concorrências e licitações, sob pena de nulidade prevista no 
Art. 15 da Lei retro mencionada, e sim apenas a Execução de 
Obras e Serviços, tudo dentro do prazo de validade. 

C;iáuck, ,ra Cruz Jorge 
Engenheira Civil 

Presidente em Exercício 

VISTO EM REGISTRO DECREA PESSOAS JURÍDICAS No.fout¡Og" 9.•SC 	, 

Registro visado exclusivamente para participação em Licitações 
Públicas, na jurisdição do CREA/SC, nos termos do Artigo 10., 

Item II, da Resolução if. 413 de 27.06.97. do CONFEA. 
O presente visto não tem validade para assinatura de contrato 

ESTE VISTO TERA A , 1.IDADE DA PRE NTE CERTIDÃO neste Estado. 	, 

Fpolis/SC, el 'ir , , i ir r1 /49548M9D 
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Brasília-DF, 04 de Julho de 2007. 

DE ACORDO: 

Gerente 3.visão de Anal se Pr ss 
Matricu n ° • 

OWVL 
Arqf DANIELA BORG S D S SANTOS 

Gerente do Dept/ de Documenta ão 
CREA no  10. 66/ -DF ' 

VISTO: 

REGINA DA CRUZ DANTAS E SILVA 
Técnico Administrativo 

Matrícula no  180 

CREA-DF 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Distrito federal 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61)3961-2800, FAX (61) 
3321-1581 - CEP 70390-010 

BRASÍLIA-DF 
documentacao@creadf.org.br  

www.creadf.org.br  

Fls.: 05 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

Válida até: 31/03/2008. 

No 1350/2007. 	 Processo no 1463/RF 

OBS.: 01 - VEDADA, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N° 
8666/93, A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS OU A PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO DE OBRAS/ 
SERVIÇOS ONDE PARTICIPE(M) A(S) FIRMA(S): 
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. 



CREA-RR 
Conselho liqlonakbe Engeffilfarla, 	titMára 

e A...mon. de ...na 

VISTO DE PESSOA JURÍDICA 
(Somente Execução de Obras/Serviços) 

N° 0478/RR 	 EM: 12/07/2007 
VÁLIDO ATÉ: 26/11/2007 

Visamos, nos termos do Art. 69 da Lei Federal 
N°5.194/66 de 14.12.66 a Certidão de N° 1350/2007 
Expedida pelo CREA - DF 
Firma: VIA ENGENHARIA S/A 
CNPJ (MF): 00.584.755/0001-80 
Obs.: Este visto não dá direito a participação 	em 
concorrências e licitações, sob pena de nulidade prevista no 
Art. 15 da Lei retro mencionada, e sim apenas a Execução de 
Obras e Serviços, tudo dentro do prazo de validade. 

Gláuci da(Cruz Jorge 
Engenheira Civil 

Presidente em Exercício • 

VISTO EM REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS No.cragoti,  ? CREA-SC 	, 

Registro visado exclusivamente para participação em Licitações 
Públicas, na jurisdição do CREA/SC, nos termos do Artigo 1°.. 

ESTE VISTO TERA A VALIDADE DA PRESENTE ,irE CERTIDÃO 

Item 11, da Resolução n°. 413 de 27.06.97. do CONFEA. 
O presente visto não tem validade para assinatura de contrato 
neste Estado. 	, 

cia • 
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le/r, • ente 
Là. , de Atendimento 
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Demonstrativo: 

Anuidade de pessoa Jurídica - 2007 1.496,00 

Para obter informaçÕes ligue: 321-3001 de 12 as 18hs 
Fax: 321-1581 
Site: www.creadf.org.br  

Emitente wellingtonbarros 

Cedente: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

RECIBO DO SACADO 

Sacado 

VIA ENGENHARIA S/A - 1463/RF 

Autenticação mecânica 

Valor do documento 

1.496,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número documento 

51179 
Agencia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.179-1 

• 	 .415 

ecd.409 110 268 ã.i206 3776C 	i.496,00R CB05 
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Brasília-DF, 26 de Março de 2007 

Carimbo do CREA-DF 

A 	BORGES DO NTOS 
G rente do Dept° de Docu ntação • 

CREA-DF N° 10.666/D 
Edson Cadosde Rezende 

em Exercido do 
Deptc oe Documentação 

Mairicuia n° 157/93 

r..T e C 2,  rÉSIA 	durl 
L em D'Wev•44.1.. 

CIA DF - 
Gisbmpi~rta,_ 

sftwro. ~a ~Write umk~ 

SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilia/DF 

documentacao©creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão No 718/2007, Válida até 31/03/2008 -416 

Nome: 
Carteira No: 

Título: 
Diplomado em: 
Pelo(a): 
Atribuições: 

Título: 
Diplomado em: 
Pelo(a): 
Atribuições: 

C.P.F N°: 
Nacionalidade: 
Naturalidade: 
Anotações: 

FERNANDO MARCIO QUEIROZ 
RJ-12376 /D do CREA- RJ , expedida em 11/01/1965 

• ENGENHEIRO CIVIL 
01/01/1964 
ESCOLA DE ENGENHARIA DE JUIZ DE FORA 
DEC 23569/33 ART 28 DEC 23569/33 ART 29 

ENGENHEIRO ELETROTECNICO 
01/01/1964 
ESCOLA DE ENGENHARIA DE JUIZ DE FORA 
DEC 23569/33 ART 33 

• 003.811.526-34 
Brasileira 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
• CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em le  débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão o 

• âmbito do Distrito Federal. 

• A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 



• 



Demonstrativo: 
'
Anuidade de pessoa Física -2007 36,00 

z17 

Para obter informações ligue: 321-3001 de 12 as 18hs 
Fax: 321-1581 
Site: www.creadf.org.br  

Emitente wellingtonbarros 

Autenticação mecânica 

EE'd.409 ra 269.  2i1- 'j.0 	6L, 	ni05 

Sacado 

FERNANDO MARCIO QUEIROZ - RJ-12376 /D 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

Cedente: RECIBO DO SACADO 

Valor do documento 

36,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número documento 

51162 
Agencia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.162-7 



• 

• 

• 



Brasília-DF, 26 de Março de 2007 
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SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilia/DF 

documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
;418 

Certidão No 710/2007, Válida até 31/03/2008 

Nome: 	 MARCIO SENA PINTO 
Carteira N°: 	SP-130411 /D do CREA- SP ,expedida em 02/09/1985 

Titulo: 	 ENGENHEIRO AGRONOMO 
Diplomado em: 	24/01/1985 
Pelo(a): 	 ESCOLA SUP DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ-USP 
Atribuições: 	RES 218/73 ART 05 

C.P.F N°: 	 548.338.686-87 
Nacionalidade: 	Brasileira 
Naturalidade: 	CANDEIAS-MG 
Anotações: 	Inhh. 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 

Carimbo do CREA-DF 

e-PA  



• 

• 

O 



5112/290$ 

• 

'419 
Cedente: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

REC BO DO SACADO 

i409i 	70 Li206 .3776C • 	.160,00R CE;05 	. 

40' 

ct. 

• 

Sacado 

MARCIO SENA PINTO - SP-130411 /D 

Demonstrativo: 

Anuidade de pessoa Física - 2007 
	

180,00 

Valor do documento 

180,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número documento 

51171 
ANncia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.171-6 

Para obter informações ligue: 321-3001 de 12 as 18hs 
Fax: 321-1581 
Site: www. creadtorg. br  

-Emitente waingtonbarros 

Autenticação mecânica 
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• 



CREA DF - 
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•Apromomla glót~~ Ped•Al 

SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilia/DF 

• documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 	
.420 

Certidão No 711/2007, Válida até 31/03/2008 

Nome: 	 JOZIEL REIS CORDEIRO 
Carteira N°: 	MA-4143 /D do CREA- MA , expedida em 22/06/1984 

Título: 	 ENGENHEIRO MECANICO 
Diplomado em: 	19/01/1979 

Pelo(a): 	 FEDERACAO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHAO 

Atribuições: 	RES 218/73 ART 12 

C.P.F N°: 	 104.316.593-20 
Nacionalidade: 	Brasileira 
Naturalidade: 	SAO LUIS-MA 
Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 

Carimbo do CREA-DF 

Brasilia-DF, 26 de Março de 2007 

Arqa D IELA BORGES D 	NTOS 
e do Dept° de Documentação 

REA-DF N° 10.666/D 
Edson Carlos de Rezende 

Geiente em Exercido do 
Dept' øe Documentaçáo 

Matricuia no 157i93 

eV\ 



• 
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251121.4L 

Autenticação mecânica 

Cedente: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

REC BO DO SACADO 

Para obter informações ligue: 321-3001 de 12 as 18hs 
Fax: 321-1581 
Site: www.creadforg.br  

Emitente waingtonbarros 

E:Di=109 ii0 27i 2ii2C,6 377,, 	iSO,OR USOS 

Sacado 

JOZIEL REIS CORDEIRO - MA-4143 /D 

Demonstrativo: 

Anuidade de pessoa Física - 2007 	 180,00 

Vencimento 

Valor do documento 

180,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número d OCU mento 

51169 
Agencia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.169-4 

.421 
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SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581.- CEP 70.390-010 Brasilia/DF 

documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão No 719/2007, Válida até 31/03/2008 

Nome: 	 MARCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ 
Carteira N°: 	DF-12021 /D do CREA- DF , expedida em 11/11/2003 

Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Diplomado em: 	18/09/2003 
Pelo(a): 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
Atribuições: 	RES 218/73 ART 07 (EXC. AEROPORTOS) RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, 

CANAIS) 

C.P.F N°: 	645.893.901-91 
Nacionalidade: 	Brasileira 
Naturalidade: 	BRASILIA-DF 
Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 

40 cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 

Brasil ia-DF, 26 de Março de 2007 

Carimbo do CREA-DF 

‘1110 

PreFr°~110 
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REA-DF N° 10.666/D 
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Sacado 

MARCIO HENRIQUE MOZZATO QUEIROZ - DF-12021 /D 

.23 
REC BO DO SACADO 

Valor do documento 

180,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número documento 

51170 
ANncia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.170-8 

Cedente: 

Conselho Regional de Engenharia,. Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

Demonstrativo: 

Anuidade de pessoa Física - 2007 	 180,00 

•i Para obter informações ligue: 321-3001 de 12 as 18h s 
!Fax: 321-1581 
Site: www.creadf.org.br  

Emitente wellingtonbarros 

  

Autenticação mecânica 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
	

24 
Certidão No 712/2007, Válida até 31/03/2008 

Nome: 
	 JOAO ALBERTO FRIESTINO 

Carteira N°: 
	SP-77486 /D do CREA- SP ,expedida em 11/08/1980 

Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 

Diplomado em: 	02/04/1979 

Pelo(a): 	 FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE ARARAQUARA 

Atribuições: 	RES 218/73 ART 07 

C.P.F N°: 	 742.480.908-30 
Nacionalidade: 	Brasileira 
Naturalidade: 	CAMPINAS-SP 
Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. • 

Brasília-DF, 26 de Março de 2007 

Carimbo do CREA-DF 
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'"Ije cimento 

Valor do documento 

180,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número documento 

51164 
Agencia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.164-3 

Para obter informaçÕes ligue: 321-3001 de 12 as 18h s 	 Autenticação mecânica 
Fax: 321-1581 
Site: www. crea &org. br 

Emitente wellingtonbarros 

Cedente: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

:425 
RECIBO DO SACADO 

Sacado 

JOAO ALBERTO FRIESTINO - SP-77486 /D 

Demonstrativo: 

Anuidade de pessoa Física -2007 
	

180,00 
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Brasília-DF, 26 de Março de 2007 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão No 720/2007, Válida até 31/03/2008 
	

.á26 

Nome: 	 JOSE EDUARDO ASSAD DE SOUZA 
Carteira N°: 	MG-40708 /D do CREA- MG , expedida em 22/04/1986 

Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Diplomado em: 	27/01/1986 
Pelo(a): 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
Atribuições: 	RES 218/73 ART 07 RES 359/91 ART 04 

C.P.F N°: 	 092.879.491-15 
Nacionalidade: 	Brasileira 
Naturalidade: 	LADARIO-MS 
Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. • 

Carimbo do CREA-DF 



• 

• 



Demonstrativo: 

Anuidade de pessoa Física - 2007 180,00 

Autenticação mecânica Para obter informações ligue: 321-3001 de 12 as 18hs 
Fax: 321-1581 
Site: www. creadforg. br  

-Emitente weiringtonbarros 

Cedente: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

REC BO DO SACADO 

i80,00R CB05 14 	1l c 	2L206 3776C 

Valor do documento 

180,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número documento 

51165 
Aggricia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.165-1 

Sacado 

JOSE EDUARDO ASSAD DE SOUZA - MG-40708 /D 





Brasília-DF, 26 de Março de 2007 
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FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilia/DF 

documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão No 713/2007, Válida até 31/03/2008 
:428 

Nome: 	 JOSE ROBERTO MIZIARA 
Carteira Ne: 	MG-16703 /D do CREA- MG , expedida em 11/05/1978 

Titulo: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Diplomado em: 	01/01/1977 
Pelo(a): 	 ESC ENGA DO TRIANGULO MINEIRO-FAC INTEGR UBERABA 
Atribuições: 	DEC 23569/33 ART 28 DEC 23569/33 ART 29 RES 218/73 ART 07 

C.P.F N°: 	 240.430.796-72 
Nacionalidade: 	Brasileira 
Naturalidade: 	UBERABA-MG 
Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. • 

Carimbo do CREA-DF 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

Cedente: 

25/ 2/2006 

Demonstrativo: 

Anuidade de pessoa Física - 2007 180,00 

AO,OOR CB05 E.c.pi409 J.10 275 2.1'1206 

Para obter informaçÕes ligue: 321-3001 de 12 as 18hs 
Fax: 321-1581 
Site: www.creadforg.br  

-Emitente we-IFingtonbarros 

Autenticação mecânica 

Sacado 

RECIBO DO SACADO 

JOSE ROBERTO MIZIARA - MG-16703 /D 

Valor do documento 

180,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número documento 

51168 
Agencia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.168-6 
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documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 	'430 

Certidão No 714/2007, Válida até 31/03/2008 

Nome: 
	 NORTON JOSE ALLAM 

Carteira N°: 
	DF-5451 ID do CREA- DF , expedida em 29/08/1983 

Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 

Diplomado em: 	01/01/1983 

Pelo(a): 	 UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB 

Atribuições: 	RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS) 

C.P.F N°: 	 240.039.301-00 
Nacionalidade: 	Brasileira 
Naturalidade: 
Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 

Carimbo do CREA-DF 

Brasília-DF, 26 de Março de 2007 
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Cedente: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

:431 
REC BO DO SACADO 

Para obter informag5es ligue: 321-3001 de 12 as 18hs 
Fax: 321-1581 
Site: www.creadforg.br  

Êmitente waingtonbarros 

Autenticação mecânica 

Li4 nO 276 2112C6 5776C 	I d 

Sacado 

NORTON JOSE ALLAM - DF-5451 /D 

Demonstrativo: 

Anuidade de pessoa Física - 2007 	 180,00 

Valor do documento 

180,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número documento 

51174 
Agencia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.174-0 
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Brasilia-DF, 26 de Março de 2007 

CREA-DF 
con~so Itagionol lap~.4a,Anametotura 

• Apronow4. ou OS 0~ Igeow491 

SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilia/DF 

• documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
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ã 

Certidão No 715/2007, Válida até 31/03/2008 

Nome: 	 JOSE INACIO LINHARES VASCONCELOS 
Carteira N°: 	DF-5947 /D do CREA- DF , expedida em 24/01/1985 

Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 

Diplomado em: 	01/01/1985 

Pelo(a): 	 UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UnB 

Atribuições: 	RES 218/73 ART 07 

C:P.F N°: 	 104.710.813-53 
Nacionalidade: 	Brasileira 
Naturalidade: 
Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. • 



• 
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Valor do documento 

180,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número doai mento 

51166 
Agencia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.166-0 

Cedente: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

RECIBO DO SACADOO ‘) 3  

Sacado 

JOSE INACIO LINHARES VASCONCELOS - DF-5947/D 

Demonstrativo: 

Anuidade de pessoa Física - 2007 	 180,00 

Para obter informaçÕes ligue: 321-3001 de 12 as 18hs 
Fax: 321-1581 
Site: www. creadf. org. br 

Emitente wellingtonbarros 

Autenticação mecânica 

E- e i49 
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Brasilia-DF, 26 de Março de 2007 

RGESDS ANTOS 
re te do Dept° de Doc entaçâo 

CRcEeAr-ioDsFd.Ne  
°Rleede °;6: lp  

on 
  

Çe,'ente em Exercício do 
Dep'd Documentação 

157E3 

Arq° 

(à/ 

torrai. ~kap* rropenharia, Arevábaturto 
CREA- 1)1 

..teuponorMs teNrebla Pedem"' 

SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilla/DF 

documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão No 717/2007, Válida até 31/03/2008 	434 

Nome: 	 FABIO LUCIO DANTAS 
Carteira N°: 	DF-11205 /D do CREA- DF , expedida em 29/10/2001 

Titulo: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Diplomado em: 	14/12/1998 
Pelo(a): 	 ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY 
Atribuições: 	RES 218/73 ART 07 

C.P.F N°: 	 677.707.626-34 
Nacionalidade: 	Brasileira 
Naturalidade: 	GUADALUPE-PI 
Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercido de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 

Carimbo do CREA-DF 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

Cedente: 

Para obter informações ligue: 321-3001 de 12 as 18hs 
Fax: 321-1581 
Site: www.creadforg.br  

Emitente wjlringtonbarros 

, 35 
RECIBO DO SACA 

Autenticação mecânica 

Sacado 

FABIO LUCIO DANTAS - DF-11205 /D 

Demonstrativo: 

Anuidade de pessoa Física - 2007 	 180,00 

Valor do documento 

180,00 
Data do documento 

20/12/2006 
Número documento 

51161 
Aggncia/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.351.161-9 

E..1) 09 	278 21'1206 37762 	180 002 
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FM/Pr.,- PFL" 
CA 	C ILA LVES 

ren 	. IP ept° de Documenta ,f, o em Exercício 

on Carlos de Rezende 
Gerente da Divisào 

Análise Processual 
Matricula n• 157/93 

CR EA-- DF 
i. Engenharia. Anwitetio3 

igro.omi. 01,04.1%0•4~1.  

SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilia/DF 

documentacao®creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão No 1242/2007, Válida até 31/03/2008 

Nome: 
	 DAGOBERTO ORNELAS RODRIGUES 

Carteira N°: 
	RJ-21335 /D do CREA- RJ , expedida em 12/09/1973 

Titulo: 	 ENGENHEIRO CIVIL 

Diplomado em: 	01/01/1972 

Pelo(a): 	 ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FED DO RIO DE JANEIRO 

Atribuições: 	RES 218/73 ART 07 

C.P.F N°: 	 076.252.191-00 

Nacionalidade: 	Brasileira 

Naturalidade: 
Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 

Brasilia-DF, 24 de Maio de 2007 

Carimbo do CREA-DF 
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DAGOBERTO ORNELAS RODRIGUES RJ 13 D 

Demonstrativo: 

Anuidade de Pessoa Física - 2005 
Anuidade de Pessoa Física - 2006 
Anuidade de Pessoa Física - 2007 

Para obter informap5es ligue: 321-3001 de 12 as 18tÍ4s' 
Fax 321-1581 
Site: www.creadf.org.br  
e-mail: documentacao@creadforg.br  
Emitente: marlucemorais 

229,74 
213,95 
206,04 

Autenticação mecânica 

• 

Cedente: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

RECIBO DO SACADO ;3 7 

Valor do documento 

649.73 
Data do documento 

25104/2007 
Número documento 

60784 
Agência/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.360.784-5 

• 



• 

• 



Situação das anuidades pagas 

Profissional: DAGOBERTO ORNELAS RODRIGUES 
Carteira no: R3-21335/D 

Ano Data 
Pagto. No Recibo 	Observação 

2007 25/04/2007 60784 
2006 25/04/2007 60784 
2005 25/04/2007 60784 
2004 17/12/2003 97302 
2003 13/12/2002 65071 
2002 13/12/2001 24533 
2001 23/01/2001 01940 
2000 31/01/2000 2585 
1999 01/03/1999 03237 
1998 01/04/1998 05605 
1997 18/12/1996 7944 
1996 31/01/1996 477464 

Quantidade de Anuidades: 12 
Situação em: 30/08/2007 às 14:31hs 

Parc. 	Qtd. 	Região 
Paga Parcelas Pagadora Valor Pago  

DF 
o O 	DF 

DF 
DF 

o O 	DF 
DF 

O 	O 	DF 
o O 	DF 

DF 
DF 

O 	O 	DF 
DF 

206,04 
213,95 
229,74 
143,10 
129,60 
119,56 
110,40 
96,92 
84,25 r' 
84,57" 
77,86 

COSta 

:REA-DF 

Página da W 
F • 

C'REANEDF corisélholtegionaldefrigenharinerquitetura 
•e Agronomia do Oberltonederai 

1 de 1 

SGAS QD 901 LT 72, Fone: (61) 321-3001, %KC, 
(61) 321-1581, CEP 70390-010 

BRASÍLIA-DF 
documentacao@creadf.org.br  

www.creadf.org.br  

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 

http://10.10.120.26:8082/intranet/profissionais/consulta/situacao_anuidades.wsp?tmp.... 3d/08/2007 
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SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilia/DF 

documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão No 1241/2007, Válida até 31/03/2008 

Nome: 
	 JAIME ALFREDO LIMA SILVA 

Carteira N°: 
	SP-188602 /D do CREA- SP ,expedida em 05/02/1991 

Título: 	 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Diplomado em: 	14/12/1989 

Pelo(a): 	 FACULDADE ENGA DE BARRETOS-FUND EDUCL DE BARRETOS 

Atribuições: 	•RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09 RES 359/91 ART 04 

C.P.F N°: 	 566.714.746-72 

Nacionalidade: 	Brasileira 

Naturalidade: 	PRATA-MG 

Anotações: 

, 	CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 

Gerente 
CA 

Brasília-DF, 24 de Maio de 2007 

9r1 A 
ept° de Documentação em Exercício 
son Carlos de Rezende 
Gerente da Divisão 

de Análise Processual 
Matricula n° 157f0R 

Carimbo do CREA-DF 
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• Cedente: 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF 

Sacado 
JAIME ALFREDO LIMA SILVA - SP-188602 /D 

Demonstrativo: 

Anuidade de Pessoa Física -2007 

Para obter informações ligue: 321-3001 de 12 as 18hs 
Fax: 321-1581 
Site: www.creadf.org.br  
e-mail: documentacao@creadt  org.br  
Emitente marlucemorais 

Autenticação mecânica 

pág 1 de 1 

131/01/2007 
294502945 

— BANCO DO BRASIL — 19:19:15 
0009 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 	
4 4 O 

CLIENTE : TEC CONS dom E IND 'LIDA 

AGENCIA: 2945-9 	 CONTA: 40.74-45 

BANCO DO BRASIL 

00199445113542493598500200188183334030000018000  

NR . DOCUMENTO 	 13 .111 

NOSSO NUMERO " 	 94451354249 

CONVENIO 	 00944513 	. 

• CONSELHO REGIONAL DE 
•AGENCIA/COD. CEDENTE 

• DATA DE VENCIMENTO 
DATA 150 PAGAMENTO 
VALOR DO DOCUMENTO 
VALOR COBRADO  

3598/00200188 
31/01/2007 
31/01/2007 

180,00.:.  

180, O 

NR :AUTENTICACAO 

 

C . FE'5 OF9 . 392 . DB2 . F 

       

       

       

RECIBO DO áAC O 
,.,•1  

Valor do documento 
180,00 

Data do documento 

31/01/2007 
Número documento 

54249 
Agência/Cód. Cedente 

3598-X/ 200.188-8 
Nosso número 

94.451.354.249-2 
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ÇR.EA-DF 
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SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilia/DF 

documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão No 1240/2007, Válida até 31/03/2008 '441 

Nome: 
Carteira N°: 

ALBERTO NOLLI TEIXEIRA 
MG-33566 /D do CREA- MG ,expedida em 10/10/1983 

Titulo: 	 ENGENHEIRO CIVIL 

Diplomado em: 	16/12/1982 

Pelo(a): 	 ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY 

Atribuições: 	RES 218/73 ART 07 DEC 23569/33 ART 28 DEC 23569/33 ART 29 

320.678.286-49 

Nacionalidade: 	Brasileira 

Naturalidade: 	ARAXA-MG 

Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 

im cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 

Carimbo do CREA-DF 

Brasília-DF, 24 de Maio de 2007 
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041409 106 050 290107C i AUTENTICACAO MECÀNICA 
180,00R C805 

DF 
Con . • Agroriemia chi OhrtrItii Rid•éal 

Brasília, 28 de dezembro de 2006 

Prezado(a): ALBERTO NOLLI TEIXEIRA, Carteira n. MG-335661D 
	 Ite 

referente a anuidade do exercício de 2007. 
Cumprimentamos V.Sa, ao tempo em que por meio desta era iqhamos o MOO 

trg;à- 

número 49 - 2006 dotC): 	os val Informamos que conforme Resolução 
tti ( com índices ide desconto são os seguintes: 

- R$180,00 para pagamento até 31/01/2007 (desconto de: $20,00);'?-"-' 
(desconto de: R 10,00);52 - R$190,00 para pagamento até 28/02/2007 

- R$200,00 para pagamento até 31/03/2007 (SEM DESCON 

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que o 
anuidades consecutivas acarreta o cancelamento automático do r 
temos do artigo 64 da Lei n. 5.194/66. 

Lélia Burbosa Sousa Sá 
Presidente do CREA-DF 

o .0 zs 
NA 

de duis 
gistro, nos,l, 
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SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilia/DF 

documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

     

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão No 1243/2007, Válida até 31/03/2008 	,4 43 

Nome: 
	 CARLOS EDUARDO REZENDE BRAGA 

Carteira N°: 
	MG-10325 /D do CREA- MG ,expedida em 02/04/1974 

Titulo: 	 ENGENHEIRO MECANICO 

Diplomado em: 	12/12/1971 

Pelo(a): 	 INST POLITECNICO-UNIV CATOLICA DE MINAS GERAIS 

Atribuições: 	RES 218/73 ART 12 DEC. 23569/33 ART. 32 (F,G) 

C.P.F N°: 	 063.893.766-34 

Nacionalidade: 	Brasileira 

Naturalidade: 	BELO HORIZONTE-MG 

Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N° 5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 

Aucancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 

Illr 

Brasilia-DF, 24 de Maio de 2007 ' 

rente 
rirLA ALVE HA 
ept° de Document cão em Exercício 

dsor: Canos cie ReZerrOle 
Gerente da Divisào 

de Análise Processual 
Matrícula r^ ,.7,0•2 

Carimbo do CREA-DF 
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Recibo 
do 

Sacado 

lilkte ELHO REGIONAL DE ENGENHARL4 
ITETURA E AGRON MG CNPJ: 

17254509000163 

Agência/Código Cedente 
3394-4/00601450-X 

Vencimento 
31/01/2007 

Sacado 
CARLOS EDUARDO REZENDE BRAGA 

Número do Documento 
80203470492 

Nosso Numero 
00000080203470493 

Espécie 
RS 

Quantidade (x) Valor (-) Valor do Documento 
1,80 

(-) Desconto 

Demonstrativo:  

(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 

Registro profissional 0400000010325 
Valor da taxa anual cie 2007 : R$ 200,00 
Desconto de 2007 : R$ 198,20 
Valora pagar R$ 1,80 

,DESCONTO DE ACORDO COM INSTRUCAO DE SERVICO DO CREA-MG 
ATENÇÃO: TAXA ANUAL DE 2007 

,44 

ORNARIA ARAUJO S.A. 
40.RAJA GABARIA, 4427 

DOtM1A
3,  ' 	O SANTA LUCIA 

VELO iNg931E ''ÁG - CEP:30350-540 
O: (31)3291-2563 

i 2/0049-6,0 I.E.: 062.009898.4909 
17/01INO7 1 2:07:50V GNF:003032 	C00:011196 
0R6:001505 LIR:0309 

DOCUmEOTO FISCAL 
dERENCIAL 

Ir,'2nPIR ARAUJO 

P- 	;N27 
I - 

2ORESPONDENTE 8ANCAPIO 	IBANCO 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

NÃO É DOCUMENTO 1-1('Al 
feri: 00047006 Estnb: 017256512004960 
No.Autorizacmo.(N5U): 000181579041 	, 

FICHA0E,DOMPENSACOO 
Codigo de-Barras 

001996018-6 	8000000802-1 
0347049321-88 	34030000000180 

Data da Efetivacao Pagto: 17/01/2007 
Valor do Pagamento: 1,60 

, 	.  

Este comprovante 	Slim garantia de 
NÃO É DOCUMENTO FISCAL"' 
pagamento de cOntaldentificadeaclm 

mou.unibanco.com.br/corban  

REF.CUPOM FISCAL :000001 	MAC: 2325 
NSU_CTF: 035832 LOJA: 0047 PDV: 006 

.:

E 2SFbpc0152124mtg6yvrliFn996ÉGOeJPI5aR*?Co*IMT4 
ej suro IF ST1000 	, 

V-RSÃO• 01 00 04 ECF• 006 L,1' 047 
'Ei 1 7/01/2007 12:07:53V 

5..J600000000000510 

1 
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CREA-DF 
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SGAS Qd. 901 Lote 72, Fone: (61) 3961-2800 
FAX (61) 3321-1581 - CEP 70.390-010 Brasilla/DF 

documentacao(fficreadf.org.br  
www.creadf.org.br  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

Certidão No 1655/2007, Válida até 31/03/2008 

Nome: 
	

DANIEL LEITE DE OLIVEIRA 

Carteira N°: 
	

MG-86228 /D do CREA- MG , expedida em 28/04/2005 

Titulo: 	 ENGENHEIRO CIVIL 

Diplomado em: 	15/12/2003 

Pelo(a): 	 FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA 

Atribuições: 	 RES 218/73 ART 07 

C.P.F N°: 	 047.463.136-28 

Nacionalidade: 	Brasileira 

Naturalidade: 	BELO HORIZONTE-MG 

Anotações: 

CERTIFICO que o profissional acima se encontra registrado neste Conselho, nos termos da Lei N°5.194/66. 
CERTIFICO, ainda, em face do estabelecido no Art. 63 da referida Lei, que o profissional mencionado não se encontra em 
débito com este Conselho. CERTIFICO, também, que o profissional acima está habilitado ao exercício de sua profissão no 
âmbito do Distrito Federal. 

A presente Certidão tem a finalidade de substituir a carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 
1007, de 05 de dezembro de 2003, do CONFEA, e perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro 
cancelado ou interrompido ou, ainda, caso haja alteração nos dados acima descritos. 

Brasília-DF, 09 de Julho de 2007 

OVY-Vik. 
DANI LA BORGES DOS S NT S 

Gerente do Dpt° de Documentaçã4, em "Exercício 13 

Carimbo do CFtEA-DF 
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-.AamentioétS9 

9394/00601450 
31101/2007 
31/01/2007 

67,00 
47,00 

Mina 1 de 1 

Recibo 
do 

Sacado • .4 G 
Cedem 

' CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. 
ARQUITETURA E AGRON MG CNP& 
1725499010063 	  
Sumo 
DANIEL LEITE DE OLIVEIRA 
seets  ruam. 	rv.ew 

Demonstrativos  
Regostro profissional: 04000000E16228 
V.1v. 	 .LILIMAS 
V 	e Pager RS 67.00 

O: TAXA ANUAL DE PARCELADO EM 3 VEZES 
D":- 	• :••• 

.wN_ 	
'- PP 237 • 	rle: 325f4,2411 

reprogriAce •Ionfurrne o re.. 
e parte reprod 	Doe Fe 

• 

rp—re.  

0411.1.143bbodo 
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.1 	CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAAROUITÉtURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0300 31 27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 068342/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA CUJA RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO 
CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESSE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDA-
DE(S), TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSA-
VEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 
1966, CERTIFICAMOS, AINDA, FACE AO DISPOSTO, NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 
DA CITADA LEI, QUE A PESSOA JURIDICA, OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM 
COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO SE ENCONTRAM EM DEBITO 
COM O CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A 
PESSOA JURIDICA O DIREITO DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS 
TECNICOS SEM A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RES-
PONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA 
LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE OCORRER 
QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA 
DE SUA EXPEDICAO. 
ESTA CERTIDAO É PARA FINS DE: DIREITO ****************************** 
RAZAO SOCIAL: VIA ENGENHARIA S.A 
ENDERECO: AV. RAJA GABAGLIA„ 4859 SALAS 426/30 

SANTA LUCIA 
BELO HORIZONTE - MG 	CEP: 30360670 

OWNPJ: 00584755000695 	PROCESSO: 12631404 
REGISTRO NO CREA-MG: *13260 	EXPEDIDO EM: 13/09/1989 
CAPITAL SOCIAL: R$ 169.157.715,00 
(**CENTO E SESSENTA E NOVE MILHOES, CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E SETECENTOS E 
QUINZE REAIS ***************************************************************** 
*****************************************************************************) 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): 
NOME: FERNANDO MARCIO QUEIROZ 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 13/09/1989 
CARTEIRA: *******12376/D EXPEDIDA EM 11/0 1/1965 PELO CREA-RJ 
VISADA SOB O NUMERO 01120 EM 24/09/1965 
ATRIBUICOES: 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 033 
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AV. ALVARES CABRAL 1000FONE OXX(31)3200-8700 -FAX: OXX(31)3200-8720 - CEP 30170-001- - BELO HORIZONTE 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS•GERAIS] 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0800 31 2732 • 
 

•CREA - MG 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 068342/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

NOME: CARLOS EDUARDO REZENDE BRAGA 
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 27/02/1997 
CARTEIRA: *******10325/D EXPEDIDA EM 02/04/1974 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 CONSID. ALINEA F G 

NOME: MARCIO SENA PINTO 
TITULO: ENGENHEIRO AGRONOMO 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 09/10/2003 
CARTEIRA: ******130411/D EXPEDIDA EM 02/09/1985 PELO CREA-SP 
VISADA SOB O NUMERO 10120 EM 29/03/1989 
ATRIBUICOES: 
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 005 

OBJETIVO SOCIAL: 
COMPANHIA TEM POR OBJETIVOS SOCIAIS A EXECUCAO DE QUAISQUER SERVICOS DE EN 

GENHARIA CIVIL, MECANICA, ELETRICA E AGRONOMICA, COMO ESTUDOS, PROJETOS E 
ORCAMENTOS, CALCULOS, TERRAPLENAGEM, URBANIZACAO, PAVIMENTACAO, EDIFICACAO 
DE OBRAS PUBLICAS OU PRIVADAS, OBRAS INDUSTRIAIS E SUA MANUTENCAO; MONTAGENS 
DE ESTRUTURAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, E SUA MANUTENCAO; EXECUCAO DE PRACAS 
E JARDINS, COM PLANTIO E CONSERVA CORRESPONDENTES; EXECUCAO E INSTALACAO DE 
EQUIPAMENTOS, SISTEMAS, MAQUINAS E REDES ELETRICAS, INCLUSIVE SUA MANUTEN-
CAO; CONCESSOES DE QUAISQUER SERVICOS PUBLICOS, INCLUSIVE TRANSPORTES, RO-
DOVIAS, FERROVIAS, ENERGIA ELETRICA, AGUA E SANEAMENTO BASICO, LIMPEZA URBA-
NA, MANUTENCAO, REABILITACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE IMOVEIS, RODOVIAS, 
PRACAS E JARDINS; INCLUINDO O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PERTI-
NENTES, E A COMPRA E VENDA, INCLUSIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO, DE MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ENGENHA-
RIA CIVIL, MECANICA, ELETRICA E AGRONOMICA; E GESTA° E EXPLORACAO DE SER-
VICOS PUBLICOS, E, AINDA, A PROMOCAO, GESTAO E EXECUCAO DE QUAISQUER NEGO-
CIOS IMOBILIARIOS TANTO EM SUA VERTENTE URBANISTICA COMO DA CONSTRUCAO EM 
SI, PARA SUA EXPLORACAO VENDA OU ALUGUEL. 	  

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 

O 
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CR-EA-MG 
CONSELHO REGI ON AL DE EN GENHA RI AARQUITETURA E A GR ONOM I A DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OX X(31 ) 329Q-8700 - FAX: OXX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE , 	 OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATE N Dl M EN TO: 0600 31 27 32 

 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 068342/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS PUBLICOS - VALIDACAO 
DE CERTIDOES - CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 
068342/07. FONE PARA CONTATO 0800312732. 
EMITIDA EM: 30 DE MARCO DE 2007 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N° 167 de 
27/07/2003. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO 
CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. 
	 FIM 	  
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CREA - MG 
i!  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAAOQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 'r 

AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE OXX(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - SELO HORIZONTE 
' 	OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 0800 31 27 32  

(CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 066699/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA CUJA RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO 
CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESSE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDA-
DE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSA-
VEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 
1966, CERTIFICAMOS, AINDA, FACE AO DISPOSTO, NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 
DA CITADA LEI, QUE A PESSOA JURIDICA, OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM 
COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO SE ENCONTRAM EM DEBITO 
COM O CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A 
PESSOA JURIDICA O DIREITO DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS 
TECNICOS SEM A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RES-
PONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA 
LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE OCORRER 
QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA 
DE SUA EXPEDICAO. 
ESTA CERTIDAO É PARA FINS DE: DIREITO ****************************** 
RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A 
ENDERECO: AV. PORTUGAL„ 4851 

ITAPOA 
BELO HORIZONTE - MG 	CEP: 31710400 

CNPJ: 17185786000161 	PROCESSO: **622358 
REGISTRO NO CREA-MG: **1559 	EXPEDIDO EM: 12/09/1958 
CAPITAL SOCIAL: R$ 110.000.000,00 
(CENTO E DEZ MILHOES DE REAIS ************************************************ 
******************************************************************************* 
*****************************************************************************) 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): 
NOME: ORLANDO CAVALCANTI LOBATO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 14/12/1984 
CARTEIRA: ********4965/D EXPEDIDA EM 09/06/1967 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 

uARTÕRIO DO 15,  TABELIÃO DE NOTA' 
Rua da Glória, 174/182 - Tel. 3242 

AO: Autentico. 
reprogratica extraida pela 

Pági 	1 de 7 S.Paulo, 

......................... 
Estevão Refondini dos antos 

ESCREVENTE AUTORIZADO 
CUSTAS CONTRI13. P/VERSA - R$ 1,75 
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I
CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA• EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 F ONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

• OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003108 	27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 066699/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

NOME: EMIL COURI 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 14/12/1984 
CARTEIRA: *********519/D EXPEDIDA EM 09/11/1970 PELO CREA-DF 
VISADA SOB O NUMERO 01541 EM 25/06/1971 
ATRIBUICOES: 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. 

NOME: GUILHERME MOREIRA TEIXEIRA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 08/04/1986 
CARTEIRA: *******40438/D EXPEDIDA EM 31/03/1986 PELO CREA-MG • ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: MAURICIO VICTOR PEREIRA 
TITULO: ENGENHEIRO AGRONOMO 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 10/02/1995 
CARTEIRA: *******39015/D EXPEDIDA EM 16/09/1985 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 005 
DECRETO: 23196 

NOME: RODRIGO GORGULHO DE VASCONCELLOS LANNA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 14/03/2001 
CARTEIRA: *******24920/D EXPEDIDA EM 13/02/1981 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

LARTÓRIO DO 152  TABELII..r0 g 
Rua da Glória, 174/182 
AUTENTICAÇÃO: Aula,di%geb7L, 	 , 

original.' - entado, dou 

• Estevão Refondini dos Santos 
ESCREVENTE AUTORIZADO 

CUSTAS CONTRIS. P/ VERBA - R$ 1,75 
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Estevão Retondini dos Santos 

ESCREVENTE AUTORIZADO 
CUSTAS CONTR. P/VERBA - R$ 1,75. 
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,CREA -„MG 

- , 	AV:ALVARES CABRAL 1600 F ONE OXX(31 )3299-8700 - FAX 0XX(31) 3299-8720 - CEP 301 70-0O1 - BELO HORIZONTE 
CONSELHO t-<EGIONALDE,ENGE,NHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

---,---- • -  ‘ 	 OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003108 	27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 066699/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

NOME: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA BRAGA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 03/04/2001 
CARTEIRA: *******16315/D EXPEDIDA EM 09/03/1978 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 

NOME: CARLOS NAZAR 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 04/04/2001 
CARTEIRA: ********4352/D EXPEDIDA EM 20/05/1965 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 

NOME: AMERICO RENE GIANNETTI NETO 
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 03/04/2001 
CARTEIRA: *******42811/D EXPEDIDA EM 22/12/1986 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012 

NOME: ELIAS CHRAIM 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 03/10/2001 
CARTEIRA: ********2740/D EXPEDIDA EM 29/01/1980 PELO CREA-SC 
VISADA SOB O NUMERO 18834 EM 25/09/2001 
ATRIBUICOES: 
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: VALERIO RODRIGUES DO CARMO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 17/10/2001 
CARTEIRA: *******52458/D EXPEDIDA EM 01/03/1991 

Pãgin 3 de 7 
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GONSELÈIOREGIONALDE ENGENHARIAARQUITETURKEA.bRQNOMIA DE MINAS GERAIS 
CREA,- MG . 
AV. ALVARES"CABRAL 1600 FONE 0XX(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31)3291-8720 - CEP 30170-001 BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003108 	27 32' 	 •  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 066699/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

ATRIBUICOES: 
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
RESOLUCAO: 262 ARTIGO: 001 CONSID. ALINHA 01 A 17 
OBS: ANOTADO NESTE O REG. 
OBS: TECNICO EM ESTRADAS 
OBS: N.8108/TD. 

NOME: ROBERTO GONCALVES PENNA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 17/10/2001 
CARTEIRA: *******15609/D EXPEDIDA EM 27/09/1977 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 

010 
 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
JRS CONSTRUTORA LTDA 

NOME: JOSE CARLOS DA SILVA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 12/04/2005 
CARTEIRA: *******60507/D EXPEDIDA EM 06/02/1995 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: OVANIA AVELAR DE PAULA MORAIS 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 12/04/2005 
CARTEIRA: *******32734/D EXPEDIDA EM 14/07/1983 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: LADIR HILARIO DE QUEIROZ 

Página 4 de 7 

k,ARIÓMO 5)0 15, 
 -54Ell.kJ DE 1.40," " 

Rua da Glóaa, '17411 - 
AUTENTICAÇNO.  

repta 

• 
oo'.2  o w 
....00  ,o. 

---- ..................................................... . 
ESteVãO Refondin dos Santos 

EsenEvENte NuToRiippo 
CUSTAS CONTFUS. PA/ERBA- RS 1,75 
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k...ARTORk0 D015°- TABELIÃO DE NOTAS 
Rua da Glória, 1741182- TeL 3242-5

100  

AUTENTICAÇÃO. 	' 	Presente cópia 

repr 	
a e tiaida pela parte ontorme 

ori 

A002 
................ 

Est-evão Betondini d 	, . — ........ 

ESCREVENTE AUTORIZADO 
CUSTAS CONTRIB. P/VERBA - R$ 1,75 

S.Paulo, 

,4 57 

CREA•- MG 
CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIAARQUITETÚRKEAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE dI(X(31)3292-8700 - FAX: 0XX(31) 3209-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30273 = -ATENDIMENTO: 0800 31 27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 066699/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 12/04/2005 
CARTEIRA: *******67003/D EXPEDIDA EM 15/12/1997 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

NOME: SERGIO APARECIDO MARQUES 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 12/04/2005 
CARTEIRA: *******35499/D EXPEDIDA EM 26/06/1984 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: LEONARDO PINTO VILLELA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 12/04/2005 • CARTEIRA: *******26599/D EXPEDIDA EM 20/08/1981 PELO CREA-MG ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

NOME: JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 08/05/2006 
CARTEIRA: *******16070/D EXPEDIDA EM 03/02/1978 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 

NOME: ALFREDO MOREIRA FILHO 
TITULO: ENGENHEIRO AGRONOMO 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 27/10/2006 
CARTEIRA: ********1990/D EXPEDIDA EM 17/12/1985 PELO CREA-PA 
VISADA SOB O NUMERO 08296 EM 31/01/1986 

Página 5 de 7 
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,15,RTÉs,R10 DO 15° ThD51.1-A0111\1011x5 
Rua Cia Glória, 1741182 -TaL 3Z425

00  

AUTENTICAÇÃO: Autentico a Presente cópia 

reprogratica extraida pe 
original apres 

S.Pauls, 

Páginá 6 de 7 
ri 

.................... ...................... 
.o Restondini dos Santos 

ESCREVENTE AUTORIZADO 1,f 
CUSTAS CONTR1C, 

	5 

z 
CREA - MG 
CONELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 11300 F ONE BXX(31)3299-8700 -FAX: 0XX(31) 3259-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 066699/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 005 

NOME: VLEI GUIMARAES PAULINELLI 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 07/11/2006 
CARTEIRA: ********3740/D EXPEDIDA EM 14/06/1963 PELO CREA—MG 
REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERÍODO DE: 12/10/1988 ATÉ 30/07/1989 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 CONSID. ALINEA H 

NOME: JOSE WAYDZIK 
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 05/03/2007 • CARTEIRA: *******20012/D EXPEDIDA EM 29/07/1988 PELO CREA—PR VISADA SOB O NUMERO 24716 EM 05/03/2007 
ATRIBUICOES: 
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012 

OBJETIVO SOCIAL: 
A) A INDUSTRIA E O COMERCIO DE CONSTRUCAO EM GERAL, INCLUSIVE DE MATERIAIS; 
B) A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS 
DE ENGENHARIA CIVIL; C) A IMPORTACAO DE MAQUINAS, MATERIAIS, PECAS E ACESSO—
RIOS EM GERAL RELACIONADOS COM O SEU OBJETO DESCRITO NO ITEM A; D) A INCOR 
PORACAO O LOTEAMENTO, A URBANIZACAO E A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS; E E) ATI— 
VIDADES AGROPECUARIAS. 	  

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA—MG.ORG.BR  — SERVICOS PUBLICOS — VALIDACAO 
DE CERTIDOES — CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM 0 NUMERO 
066699/07. FONE PARA CONTATO 0800312732. 
EMITIDA EM: 19 DE MARCO DE 2007 

• 



• 

• 



LARTORIO DO 15,  TABELIÃO DE 
Rua da Glória, 174 
AUTENTICAÇÃO: 
reprográfic 
or 

AG 

Estevão Refondini dos Santos 
ESCREVENTE AUTORIZADO 

CUSTAS CONTRIU. PNERBA- R$ 1,74, 

z5r.i 

CREA -MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURÁ EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31 )3200-8700 - FAX: 0XX(31)32O2-8720 - CEP 30170-001 •- BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA. 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: O03108 	27 32 	'  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 066699/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N° 167 de 
27/07/2003. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO 
CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. 
	 FIM 	  

Página 7 de 7 
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EA-MG 
SELHO fiEGIORAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

Recibo 
do 

Socado 54,ar% SM. AI 	CAPAM tre0 ÇONE IX001¡ MOMO • Ma Cra131 I 31991 	411001 . ano tOMME, 

Calceta 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNPJ: 
17254509000163 

jwcãdcd 
1 	3394-4100601450-X 

V-- 	alo 
31101/2007 

Sarado 
CONSTRITTORNBAHRO8NDIELLO SIA 

do Doctzacarto 
80203398287 

'Mino Mexem 
00000080103398288 

~ 	rulleidade 
RS r" Valor 

, 
...) Vala do Dogreernio 

1.496,80 
(-lascado 

Danonstradvo: 
~e Andaideun 	,(') Valor Cabilda 

Registro empresa: 0000000001559 
Valor da taxa anual do 2007 : RS 1527,00 
Desconto de 2007 : RS 31,00 
Valor a pagar: R$ 1496,00 

ATENÇÃO :A3CA ANUAL-DE 2007 ',•• 	
9•p5H0, 140107-11 NU UUU1.4IIW 1401 

Auketicaçao Madeira 



*A
U'.  

44 	
A Cr. 

'PI C 

AGO. 2001 
a original apresentado 

tamanho do verdade 
-••••••"".° 

• 



CREA - MG [ g• 	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31)3299-8700 -FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 003108 	27 32 

AUTENTICAÇÃO: Autentico a Presente cópia 
reprográfica extra ida pela parte, cont orme 
original apresentado, dou ffx. 

S.Paulo, 

ESCR E ITE  A 
CUSTAS 	TRIB. P/ tRSA - R$ 1,75. 

Certidão dellegi~e'rgiiitação-.delPessoatfísica :461 
Número da Certidão: 59337/07 áVa1idadWatélr3111:2/07;.t 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000004965/D 
Emitida em 9/6/67 pelo CREA-MG 
CPF: 000.567.406-97 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

ORtAND02_CAVALCANTVLO.BATO 
ENGENHEIRO CIVIL 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

•Cér,tidão,emitida,gratuitamentelDelal-nternet! Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
Www7Crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59337/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

disp-e'risá-Vera'assinaturamesté:documentoconforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. emitida em: 28 de fevereiro de 2007 	 uARTÓRIO DO 159  TABELIÃO DE NOTAS 

FIM 

• 



• 

• 

• 



404. 

[ 

- CR EA: MG-  
OONSELND REGIONAL DE ENGENHARIA AROUTTETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
Xe ALUMES ~At teimar ~poema- rar anon xssiom • co. mimar - arto énititONTE 

Recibo 
do 

Sacado 
reckato 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNPJ: 
17254509000163 

Agtsiaeddiso ceeme 
339:64100601450-X 

1/enchem:o 
31/01/2007 

Sado 
ORLANDO càvm.c.Arrn LOIATOIN• 
Fnéekits 	rustiuk 	r, Valor 

Nienat do Doemeeffie 
8020330626 

No ~o 
000000030203390627 

(..) Velo. da &cometo 
1.80 

(-)Devena 

DetsonstratIvo:  
() ON)traa ~beim -e) V. 	Cabem% 

Registro profissional: 0400000004965 . 
Valor da taxa anual de 2007: RS MOO 
Desconto de 2007 :RS 198,20 
Valor a pagar. RS 1.80 
DESCONTO DE ACORDO COM INSTRUCAO DE SER VICO DO CREA-MG. 
ATENÇÃO: TPLX.A ANUAL DE 2007 i 

r— 	-- — - 	 SEM*" 14.1i7 II Mi ilitIMULlã MI 



L';OTAS 
Iszs, NP. 591 

— MG 

i:todo Ni50,^, 
(meg. 4.42051f; 

de EiSe°31"`";40?  

, 
Ü. 2007 

o originai apresentado 
tamunho da verdade 



CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31)3299-8700 -FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 0800 31 27 32 

1...-AWTT5P,r0 DO 151" TABELIÃO DE NOTAS Rua da Glória, 174/182 - Tel. 3242-5100 
AUTENTICAÇAO: Autentico a Presente cópia 
reprográfica extraída pela parte, conforme 
original apresentado, dou fé. 
&Paulo, 

FIM 

:463 

CerticlãoxlêrReg4stro-e,Quitação'de-Pessoa:Física, 

Número da Certidão: 59339/07 
	

itfa1ittãdráiéi31'/I2/07-* 

Nome do Profissional: 
Título: 
	 ENGENHEIRO CIVIL 

Carteira profissional: DF0000000519/D 
Emitida em 9/11/70 pelo CREA-DF 
Visto no CREA-MG Número 1541 Expedido Em 25/6/71 
CPF: 002.384.141-91 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

gertidão7emitida:cgratuitam 	e'.peiwinterritit. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59339/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

ÉxliTrensável-:aiassinaturatnesterdocumentoT conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 

iii falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
utor a ação penal cabível. 

Emitida em: 28 de fevereiro de 2007 



• 

• 



ri, -"il  
h......44 

1C-REATIMG`t' 
 

&MIEMO REGIONAL, DE ENGENHARMAROUREMRAE AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AY ALARES ~AL Mo Re& 02c01) 1211947M • FAZ raP1)387 	• CEP WIIII•001 - BEIO secannA 

Redbo 
do 

Sacado 
Coilsin 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON NIG CNPJ: 
17234509000163 

Azietia~aso owne. 
3394-4/006014504 

~moo 
31/0111007 

Sande 
Jeca; éonu P,  

Nanem de Doweeele 
S02033920E4 

Nono Mem 
00000080103392065 

Upsà. 	IN.dft.k. 
RS 

ra) Valor (..) Valas do ~mo 
480 

(-)Dowoato 

Deeemedredrac 
mooro. A.6.e.... el Wila Cebo& 

Registro profissional: 1202000000519 
Valor da taxa anual de 2007 ; 11406,00 
De9COnt0 de 2007 : RS 198,20 	' 
Valor e poses. RS 1,80 
DESCONTO DE ACORDO COM INSTRUCAO DE SERVICO DO CREA-MG. 
ATENÇÃO: TAXKANUAL:DE 2ffla-':' • INIV troo? nein:mis Nu 
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hidni 
irtodo 

Conegeàrrg ,gralreslir 

e iscadzacão  

Disa. P.P. 591 
"..•ow.d Lt,), NIG 

‘é C

a AGO. 2007 
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LARTÓRIO 
Rua da Glón 
AUTENTICAÇA 
reprográ Uca exl  

original a 

FIM 

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 32M-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: I0031 27 32  

Certidão-dellegistrale!Quitação:de:P,essoa:Física .465 

Número da Certidão: 59340/07 
	

VAIrdMél'atéz4/12/07 

Nome do Profissional: 
	 GUILFIERME:MOITÉIFTEIXEIRK,  

Título: 
	 ENGENHEIRO CIVIL 

Carteira profissional: MG0000040438/D 
Emitida em 31/3/86 pelo CREA-MG 
CPF: 518.362.976-53 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Gertidão,emitidgratuitamentepelaln-ternet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59340/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

BYCIISOTffáVel•a,assifilturameste,documentolconforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

outor a ação penal cabível. 
mitida em: 28 de fevereiro de 2007 

 

002 O 00, 
C, UI 

...................................................... 
stevão Refondini dos Santos 

ESCREVENTE AUTORIZADO 
CUSTAS CONTR/8. P/VERBA - R$ 1,75 
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CREA -MG 
doNSEU-10 REGIONAL DE ENGENNARIA ARMAI ERRA E AGRONOWA DE MINAS GER IS 

•WO 	 i,a 	 42.01.1,-Jo‘at ot MORES CAERAL 	itod OVnIli Pa.917CO - 	0"3' à 329,0i2; • CE. 3:1run• • 

Recibo 
do 

Sacado 
ddenic 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNPJ: 
17254509000163 

Agerd.,C.641:8•2' 	Cede= 
3394-4/00601450-X 

Vonaboonto 
31/01/2007 

Suado 
GUILHERME MOREIRA TEIXEIRA 

Namoro do Documento 
80203392408 

Soou Número 
00000080203392409 

TuptráoQuantidade 
RS

! te)Vdor (-) Vaiar do Docoroodo 
18000 

(-)Duconto 

Demonstrativo: 
(.) Ovou Acréacimm (-.) Valor Cobu& 

Registro profissional: 0400000040430 	.. 
Vator da taxa emoli de 2007 : RE 200.00 	• 	•,•• • 
Desconto de 2007 : RS 20,00 
Valor e mor RS 180,00 

, 	• 
ATENÇÃO: rrAxArANÚA1; nE 2007 i. 	 SIM0)415810 160107 11 0010 $1411M100,00 0401 

••• 

Adterdioagio Modulo/ 



idddlOnf.  
do NodorLe trl 	„," CorregeriMilfitididlor 

ae 
 tr.:%fé•••;,,,.• 

Fig'ditz arco 

' 

t 	 2007 
g. ,4 
g Confere 	mal apresentado 
•1 	em 	nho da verdade 
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• 

• 
NP. 591 

•!) 	MG 



0 
O,. 

..................... 	 E 
stevao Retonduls dos Santos 

.......... 	.... 
ESCREVENTE AUTORIZADO CUSTAS 

CONTRIB. P/VERSA - R$ 1,75 

FIM 
CARTÓRIO DO 159  TABE Rua da Glória 

AUTENT/CAÇÀ 
reprográli 
ori 

[ i  

9kiSÁ: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E A GR ONOMIA DE MINAS GERAIS 
iwk,1 CR EA - MG 
%,..,...,," AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE 0XX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 
[ 
—v-- 	 OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32 

411 	Certidão-de:Registrere:Quitaçãó de Pessoa:Fís!ca-t4 

Número da Certidão: 59342/07 	 WIlldãdcatéz31/12/07, 

Nome do Profissional: 	 IMAURICIO YICTOR:PEREIRA 
Título: 	 ENGENHEIRO AGRONOMO 
Carteira profissional: MG0000039015/D 
Emitida em 16/9/85 pelo CREA-MG 
CPF: 006.316.358-66 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é Para fins de direito.****************************************************** 

Certidâoernitidagratuitamentepelaintern'etr Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
w-ww.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59342/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

gTdispérisávett&-a- siriatiir:a-mestedocurrrentor.conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

io
utor a ação penal cabível. 
mitida em: 28 de fevereiro de 2007 

tPA 
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CREA--, MG-- 
GONSED10 REGIONAL DE ENGENNARIAARDUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERA; 

Recibo 
do 

Sacado 
e: 4.1.RLS C4ERN.19.11rGS 010q31; Onera). rAi 0.1f W 13295V23 • CE..rin-zal . enopnewrit _--.- 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E ACRON MG CNPJ: 
17254509000163 

AgamisiCódigo Cedente 
3394-4/00601450-X 

Vencimento 
31/01/2007 

Sacado 
MAURICIO VICTORPEREIRA 

Número do Deconatto 
80203392831 

Nom Mamo 
00000080203392832 

Upekk 	10~idadc 	i(x) Vdor 
RS 

e) Valor do Daarmaéo 
180,00 

1-) ~unto 

Demonstrativo: 
mOOtIte AMMI21.101 S4) Vatior Cobrado 

Registro profissional: 0400000039015 
Valor da taxa anual de 2007 : RS 200.00 
Desconto de 2007 : RS 20,00 
Valor a pagar: RS 180,00 

.. 
ATENÇÃO: TAXA 'ANUAL DE 2007' 	 agem, 	iska" 	144117 11 N11 HIMIIII041 NI ' ,,. 	.  

• 
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• 

• 
UntledonakdAdOM 

/c 

Selo 	Fis—Colizecao J 	, 

Gerdro 

9
, 
C 

D. Nr. 591 
cin 	- MG 

A60. 2007 
o alçam! apresentado 
munho do verdade 



1,! CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
't.,› AV. ALVARES CABRAL 1800 F ONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31) 32M-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

CREA - MG 	 4 U 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003108 	27 32  ----s. - 

Ous 

	 tARTOgIO DO 15,  TÁ DELL4 O DE Pio-t`,S Rua da Glória, 174/182 - Tel. AUTENTICAÇÃO: Autentic reprográt ice e 
original aprese 
S.Pado, 

.......... „ . 
dini dos .Santos 'ENTE AUTORIZADO  CONTRIS pivERB  A - R$ 

1,75  

FIM 

111 	Certidão:de:Registfo:e:Q.Liitação:dePessoazEisicay 

Número da Certidão: 59343/07 	 Validade-ater:31/12/07k 

Nome do Profissional: 	IRODRIGOGORGULHODEVASCONCELLOS:LANNK 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000024920/D 
Emitida em 13/2/81 pelo CREA-MG 
CPF: 314.516.326-49 
Endereço: R OLIVEIRA, 259, APTO 303 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.310-150 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidãmemitidal-gratüitáirie'nte7péla'iintertret. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59343/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

ÉldiSpérisák-rit~girnaturalne-st&docurryentol conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. emitida em: 28 de fevereiro de 2007 
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• CREA--:MG 
OUSE:LR° REGIONAL DE ENGENHARIAAROUNETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

Recibo 
do 

Sacado 
Ob KVORCS MUI. terJone. Ou431i 3299vOO•rAx tax11132%4720 • CE. ni ruo. • ano inmicrin, 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNIP.1: 
17254509000163  

Agearioradiso Cedoots 
3394-4/00601450-X 

Vencimento 

31/01/2007 

Socado 

ODIUGO GORGULHO DE VASCONCELLOSJ 
[ANNA 	' •  

Nd.... do Docanteato 
80203393056 

Nono Ninam 
00000080203393057 

oPOci;s  r0 00Ododo IN)Valor Xo) Valor do Doe:mano 
INDO 

1-)Deconto 

Demonstrativo:  
(Moo AenUoimos (=) valor Cobrado 

egistro ploGsstemal: 0400000024920 	 .. 
Valor da taxa anual de 2007: RS 20000 
Desconto dc 2007 : RS 20.00 
Valor a pagar: RS 18000 

szteesom uoiii 11 0012 minam* an 
TENÇÃO:IARA ANUAL DE 2007 

o 



• 

• 
P átqudgkilii 

Má de Ikát„:06.. 
CorregeZo Çeáltde)bsliii 

Selo de Ft'SVgaacão 
CA •  

jju
tf° 	 dzi 	- MG E. JOS' Dias, N'. 591 

,1 AGO. 2001 
re com o unçpnal apresentado 

em Clemunho d verdade ......_ 

• 



	 4,4f tyárat760 15° 
TABELIÃO DENOTAS Rua da Glória, 174/182- Tel. 3242-5100 AUTENTICAÇÃO: Autentico 

reprogrefica extrai 
original apresontad 
S.Paulo, 

FIM 

CR EA - MG 	 z 71 [ ‘' 	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS ik..  
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE O(X(31)3299-8700 -FAX: 0XX(31) 3269-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE , OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32 

Certiclão;de-Registro:e:Quitação:de:PessoaTisica2 

Número da Certidão: 59345/07 
	

Valida4eaté:7.31/1,2/07 

Nome do Profissional: 	 kl-ARIXDA:CONC—BICAOtFERREIRA:BRAGA) 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000016315/D 
Emitida em 9/3/78 pelo CREA-MG 
CPF: 249.610.006-04 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Gertidão-emitidalgratuitamenterpelwinternet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em — 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59345/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

P.clispensávefiwassitiaturameste:docu'rüóto4, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. emitida em: 28 de fevereiro de 2007 

.....................................COO  

....... 
,Une O 

 Refondini dos Santos 
ESCREVENTE AUTORIZADO 

CUSTAS CONTRIB. P/VER8A • R$ 1,75 

• 
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• 

11 



,r— ;4'' l$1 
. 

CREA--,MG_ ) 
° R  es npzER N.n4.Vgge"E 	c'..2f1s,álig2 iver9 a  Ha ,AGR2ELCIA  . 	R E 5 

Recibo 
do 

Sacado ,....• 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNN: 
17254509000163 

4844s,/c4440C4done 
3394-4100601450-X 

Venimalto 
31101/2007 

&Mo 
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA BRAGA ,a 

Menem do Doccotent, 
80203393137 

Nono Nbroaro 
00000080203393138 

Enilicie -  
RS

1 ~dato - 11 (x)Vder - (-') Valor do Documento  
180,00 

Demordtrathro: 
(.10.1ro• Ao.hcinos (...) Valor Cobrado 

Registro profissional: 0400000016315 
Valor da taxa anual de 2007 : RS 200,90 
Desconto de 2007 : RS 20,00 
Valora pagas: RI 180,00 

ATENÇÃO: TA3C/CAMJAL DE 2007' 	 SIDX•4150 16407 ti NU ~MINAI DM 

Ant.entiupMAfeelbsica 

• 



e.'  Poder kdi 
do Liado de trl:qi0: _ 

(orregeira Gériiirildultiip 

'-ife-'-------'-'  Fiii-aci1 o 
i '1,)TAS R 

Nr. 591 
J., 	MG 

) AN. 2007 

o .roina, .presentado 
manha da verdade 

• 



LARTÓRIO DO 15° TABELIÃO DE NOTAS 
Rua da Glória, 174/182. Tel. 3242-5100 
AUTENTICAÇÃO:Autentico a Pre reprografica extra ida 

original apresen 
S.Paulo, 

.............................. . 
Estevã6 Refond 

USTAS CONTRI8. P/VER8A - R$ 1,75 
ESCREVENTE , o 

ADO 

Untitled Document 	 Página 1 de 1 

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINXS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE O(X(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32  

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 69753/07 	 Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000004352/D 
Emitida em 20/5/65 pelo CREA-MG 
CPF: 007.068.686-68 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

CARLOS NAZAR 
ENGENHEIRO CIVIL 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 69753/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

autor a ação penal cabível. 
mitida em: 23 de agosto de 2007 

FIM 

• 
http://www2.crea-mg.org.br/Servicos/certidoes/impressaoCertidao.asp?cerNumCertidao=69753&... 23/8/2007 
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t 
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,!, m caRtos-NAZAR -  

1 RIJA  CARLOS GOIS 109 101 LEOLON 
ou,niee6- 	 • 

-RIO DE JANEIRO  

Anejidado(s) os: 2007 Com AA 001/2005 
MECIMEIR -APOS-0 ' VENCIMENTO 
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AU, 1007 

o originei apresentado 
unho de verdade 



S.Paulo, 

31 

AUTO RIZ 
NTRIL P/VER ESCRE 

GUST 

  

r 
,<.‘•‘ 

MINAS GERAIS 
BELO HORIZONTE 

CREA - MG 
CONSELHO REGI ONJ AL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E A GR ONOMIA DE 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003108 	27 32 

Certidãcrdèlt-egittro:e:QuitaçãozdelPessoa:Física 

Número da Certidão: 59348/07 
	

Tákdadezatk:zat[12/07 

Nome do Profissional: 	 AIMERICD:RENETGIANNETTENETO7 
Título: 
	 ENGENHEIRO MECANICO 

Carteira profissional: MG0000042811/D 
Emitida em 22/12/86 pelo CREA-MG 
CPF: 522.569.606-68 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

tCeartidãtremitidaigratuitamente.!pel&interhet Para confirmar a veracidade destas informações entre em _ 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59348/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

Édisp-ensávekwassiríatUra:nesterdocumentol conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

ioutor a ação penal cabível. 
mitida em: 28 de fevereiro de 2007 

FIM 
1,ARTOPil0 DO 15, 

 TABELIÃO DE NOTE 
Rua da Giária, 174/182 - TeL 3242-5100  
AUTENTICACik0: Autentico a Presente cópia 
reprograiica extraída pela parte, conforme 
original apresenta o, 	 ttl4L. 

O 

• 



• 

• 

, 



[ 	
-CREA MG' 

k..., 	t,9s92:E.G:Igg41.021E.CreNHAFt._ Atell.WURAE,AGR.  pgrA DE MINAS GERAIS 
oT ••• 

Reeflo3 
do 

Socado 
Cedente 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNPJ: 
17254509000163 

~e/Código Cede. 
33944/00601450-X 

Vencimento 
31/01/2007 

Sacado ~em do Memento 
80203393722 

Nome Menem 
00000080203393723 AMERICO RE:NE GlANNE1I7 NETO . 

Isplitie 	(Mocidade 	regido, 
RS 

(=)V dor do Docomento 
180,00 

H Nenen% 

Demonstrativo: 
Cl Octrm ~zeros io)Velot Cobrado 

Registro profissional: 0400000042811 
Volor da tina Emusl de 2007 : Ra 200,00 
Desconto de 2007 : RS 20,00 
Valor a pityr: RI 180,00 	. 

ATENÇÃO: TAXA ANUAL DE 2807 - mcciiimi3ke 11497 II WH 11112111114,91 8431 
Antemiegio ~to: - 

; 



, Au 

JOS 	 t'.591 
Sce, MO 

csn 

• 

• 
a AGO. 1.007 

rn o original apresentado Con stamunho da verdade 

• 



 

FIM 

  

 

k.,ARTORIO DO 15,  TkEsal -AO DE NOTAS 

Rua da Glorta, 1741182 TeL 3242
-5100  

AUTENTICAÇÃO: Autentico a Presente cópia 
reprogretica extraída pela parte, conlorme 
ortglnal apresentado, dou lê. 

S.Pauto, 

3.' 

 

" 
• ........... 	o dos  

Estevão R 
E  ......................... 	

r„,, 

TE AUTORIZADO 

.... 

CONTRIR. P/VERBA - R$ 1,75 

• 

Untitled Document 	 Página 1 de 1 

[ , , 	1CREA - MG „, 	2., CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
[-L.,...r AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OXX(31 ) 3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 301 70-001 - BELO HORIZONTE --, 	 OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003108 	27 32 

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 	
ã • 

Número da Certidão: 69752/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 ELIAS CHRAIM 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: SC0000002740/D 
Emitida em 29/1/80 pelo CREA-SC 
Visto no CREA-MG Número 18834 Expedido Em 25/9/01 
CPF: 306.050.759-72 
Endereço: AV. PORTUGUAL, 4851, CASA 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-nng.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 69752/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

Édispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

utor a ação penal cabível. 
Emitida em: 23 de agosto de 2007 

e/  
http://www2.crea-mg.org.br/Servicos/certidoes/impressaoCertidao.asp?cerNumCertidao=69752&... 23/8/2007 
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Apénelef06293 ao ~ma 

CREA'4iC ' --CNPJ - 	82.511.843/0001-64 	 2481.670.00000002-0 
Datect.Pac 	 ..N° 

VanalMilfflb 
31/03/2007  r ... 	.... P. 	ame 	0A. e. Phx*In.n. 

15/12/2006 	810105206200700-2 	DR 	II 	15112/2008 
frpamer ao Caem" 

Uno ao Mimo 	 [and,. 
SR 

rido ~as 	~ma.. 	
XV"' 

REAL 
1-10~eritoMbMirranla 

neepor~dado.o ~Me) 
C9EA.90 010520-0 
ATE 2.192/2002 PS 	190,00 
ATE 3110212007 .95 	200,00 
ATE 31101/2007 	RS 	100,00  

1-104nan ~km. 
, 

Saáílra:,_ 
SE IA5 rCHRAIII , 

atinilUet—  Jairi  111E—  nettrnael Mn 

01,0,,,Ama ~ma 

R IVD REIS 11ONTDIEGRO 90 
ITAGIJACU 
88.085-600 FLORIAROPOLIS SC 

(.1 Valcff ~neto 

AutenScaçáo Mec4nice 

dir 	-le AI irt:--- ei c it %, fire"..J - 
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 

e Agronomia de Santa Catarina 

Prezado(a) Profissional: 

Estamos remetendo a guta da anuidade de 2007 para pagamento no período compreendido entre 2 de 
janeiro .a 31 de março de 2007, conforme artigo 63 da Lei 5.194/66. 

A anuidade do exercido tem como base de cálculo a Resolução n. 495, de 25 de agosto de 2006, do 
ODNFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetara e Agronomia), e poderá ser quitada em qualquer 
estabelecirnento<lo sistema bancário nacional ou casas Ictéricas, conforme opções abaixo: 

Até 31 de janeiro, com desconto de 10% (dez por cento); 
Até 28 de fevereiro, com desconto de 5% (cinco por cento); 
Até 31 de março, pelo valor integrai. 
Os pagamentos posteriores a 31 de março sofrerão multa de 2% ( dois por cento) e juros de 1% ( um por 

cento) por més de atraso, sobre o valor total sem desconto. 
Esclarecemos a V.Sa. que os valores das anuidades do ano de 2007 e demais taxas são determinados pelo 

CONFEA, conforme &banana a Resolução 495/2006, ~pontua, em nossa página ettonsLcuoalle•orekr. 
Salientamos que, ao quitarem suas anuidades até 31 de março, poderão obter gratuitamente uma Certidão 

de Registro, bastando para tal solicitá-la. 
Os demais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos nos nossos postos de 

atendimento, inspetorias ou pelo telefone (48)30272000, com a nossa Centrai de informação 	 - 
Ao encerrar 2006 desejamos um Feliz Natal e um 2007 com muita saúde e repleto de realtzações. 

Atenciosamente 
7 

• Eng. Agr. Rau ucatto 
freíidente 

RECIBO DO SACADO 



Is iodo de Ilt,ded10 • . 
CorregeRrig geiciltkliiior • 

Selo délFacão 'ATAS 
\ . 591 

- MG 

1 AUL 2007 

m o originai apresentado 
tentunho de verdade 

• 

• 



CREA - MG 
AV. ALVARE S CABRAL 1600 F ON E OX X(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 003108 	27 32  

Certidãcrde:Registro:e:Quitação:de:Pessuat-física3 
	z 

Número da Certidão: 59361/07 
	

W.Klidáite.atér-317.12/07; 

Nome do Profissional: 	 VALERIO:RODRIGUES:D0'..CARMOP 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000052458/D 
Emitida em 1/3/91 pelo CREA-MG 
CPF: 520.287.806-06 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

ertidão,emiticialgratuitamente.pelajnternet. Para confirmar a veracidade destas informações entre:emz 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públié 	Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação:dé-a.- 
Profissionais com o número 59361/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

Édisperisá7e1Tãi-natura-!nestedocumento; conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

emitida em: 28 de fevereiro de 2007 
autor a ação penal cabível. 

	 FIM 	
LARTOW DO 15° TABELIT'l DE NOTAS 
Rua da Glória, 174/182 - 
	

0  

AUTENTICAÇÃO: Aut 
reprográf 
Orl 

AGO 
>o. 

Estevão Refondini dos Santos 
ESCREVENTE AUTORIZADO 

CUSTAS CONTRIB. P/VERBA - R$ 1.75 

• 
o 





Q' 

480 

rir.:5,  CREA---MG) 
Ldi éC1ISEU40 REGOU!. GE ENGEIHARIAAROMETURAE ~(ONA DE MINAS GERAIS 

ar /COAM CABRAL 16C0 RIM caocps)19911111- fAX 0301131)329~ - Cf? 321=91 • BEIONOMME ..... 

~Ao 
do 

Sacado 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNPJ: 
17234589000163 

AcecurosisoCedoke 
33944100601450-X 

Vacinado 
31/01/2007 

rAI:ERIO RODRIGUES DO CARMO k 
140Neem do Doemerio 

80203394109 
Nemo Mem. 

001101080283344110 

as 
(e)Vdrx 6,Daaneado 

180,00 
(-)Dscado 

p ....6bd.  tx) Vdor 

Deakoadrallvo: 
.(+) woo ~dem e)Vder Caindo 

Regiato profissional: 0400000052458 
Valor da taxa saltai de 2007 : RS 200,00 
Demonto de 2007 : RS 20,00 
Valor a pagar RS 180,00 

ATENÇÃO: 	1i  NU)' DE 2007 `, 	 iam= MIM SM astanaka eu 



• 

f. Gg.?;,0 '40TAS 
ic 	d's 	- MG 

n A60. 2007 

com o originah apresentado 
Ctemunho da verdade 

. Joe,-  Diau. W. 591 

• 

• 



	

CM5,RiTruaIsmktf.tiÃe-,..,,,gyg€ 	 
Rua da Glória, 174/182- Tel. 3242-5 t 00 
AUTENTICAÇÃO: Autentico a Presente copia 
reprográf ica extraida pela parte, conforme 
Original apresentado, dou fá. UM.. 

S.Paulo, 	 "100 
Z < 
..2 -,-
C,,,,  

lid 3 ... ...._ °o 

FIM 

CUSTAS 

L

ie 	1CREA — MG 
,P CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

AV. ALVARES CABRAL 1000 FONE OXX(31)3299-8700 -FAX: 0XX(31)32821-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003103 	27 32  

411 	CertidNõT4CRéõistra:.e:Quitaçãoide:Ressoa:Eísica 

Número da Certidão: 59362/07 
	

yglidatlEfatétr31112/07, 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000015609/D 
Emitida em 27/9/77 pelo CREA-MG 
CPF: 176.262.776-00 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

ROBERTO".GONCALVES:PENNA 
ENGENHEIRO CIVIL 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidãolemitida:gratUiramentepelalnternet2Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59362/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

ÉdispensáveVa:assinaturamestedocurnentoptonforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, suj'eitando o 
autor a ação penal cabível. emitida em: 28 de fevereiro de 2007 

• 



• 

• 



1 

P li-U 
iii..„.4 

e REPMMG:i 
=GOMO REG1ON41.0E ENGENHARIAAROVITETURAE AGRONOMIA CE MINAS GERAIS M/ AMEM CAORAL lextsw nom armam - rAz comn INOVEI • CEP X47041,5 • MCI Metatellt 

Redbo 
do 

Sacado 

REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRON MG CNN: ARQUITETURA 

17254509000163 

~sie c.6.4. 
3394-4100601450-11 

do Deememb ~eu 

Vaweieente 
3110112007 

Nemo Menem 

CONSELHO 

ROEM° GONCALVES ruem- , 0020340167 
Vdar ás Doarem% 

000000115203401618 
(-)Daemer• aokkas  r~bi. 	)Vdex (-) 

MOO 

Desontivadvo: 
(..) Oliime Aerheinna (.)Vabx Cobeado 

Registro profissional: 0400000015609.  
Vdos da taxa anual de 2007 : Ftt 2000 
Desconto de 2007 : RS 20,00 
Vdoe a paga: Rt 18000  

ATENÇÃO: TA7CA ANUAL DE 2007 - ` 110111111391 MV II MI MISIMILII MV 
Asesideogis 

5\ o 



L';:fgfiS 
Cima, te. 591 

- MG 

ta. 2007 

o 	 ihrugi apresentado 
twounho Ve"""tt  

• 

• 



CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA RIA ARQUITETURA E A GR ONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 F ON E OXX(31)32910-8700 - FAX: 0XX(31) 3290-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATE N Dl M EN TO: 003108 	27 32 

CertidãcrdetRegistme:Quitação-de:Pessowfísica) 	 ;ed 

Número da Certidão: 59365/07 
	

Validadeteté:i2X/12/02 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000060507/D 
Emitida em 6/2/95 pelo CREA-MG 
CPF: 556.581.136-87 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

3,0SEICARLOSMA:SILVA 
ENGENHEIRO CIVIL 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidã6;emitidaLgtatuitarnentéweiOnterrretn-Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-nng.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59365/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

Érdisí:oeinsáVel;a:assitiatura:nesteTdocumentor,conforme Portaria n° 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 

emitida em: 28 de fevereiro de 2007 
	 FIM 	 t-APTORIO DO 15,  TABELIÃO DE  MAS. 	 

à 
Rua da GfOria, 174/18 '42-5100 
AUTENTICAÇÃO: Aute  
reprográfica extra ida 
original apresentado, 

S.Paulo, 

ondini dos Santos 
REVENTE AUTORIZADO 

AS CONTRIB. P/VERBA - R$ 1,75 

• 



• 



34   

rig 
L......,1 

CREA,MMGV' 	 Nacfbo 

COWS.ECHO REGIOMI: DE ENGENMARIAAROURETURA E AGRONOMIA DE MINAS MIM) 	 do 
L 	I FM ~1,3 	Falt cum) =ano - CEP 3/1Mall • BIELO ~ZUM 	 San" Rd MAKS ChffitAM 	~ 

Cedote 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNN: 
1725450900010 

Agespdataajo Cacete 
3394-4/006014504 

Veedreede 
31101/7007 

~e 
30SE CARLOS DA SILVA 

Iihnao do Deacageolo 
80203394613 

%..o ~mo 
00080080203394614 

13~Rs 	rid..á. 	les)Vgake (.) Vdcar de Moafa> 
180,08 

(-)Deocanste 

Desoectratko: 
C)01~ ~6~ 	((-)Valor Calando 

Registro profiltaicmd: 0400003060507 
Valor da taxa anual de 2007: RS 200,00 
Desconto de 2001: R520.00  
Vidor a pagar: RS 180,00 

, 	• ,. _. 
ATENÇÃO: TAXA'Ai4OAÉ"'DE 2007'. 	somo ueu7 u ou anum.* HW , 

4qk • 



tii.";'7)1FS 

ett 	- TAG 

O AU. 1007 

,,, 	m o oxisiMoi oproseModo 
i:c.7,temunho da verdade 

C.,:. 

• 



t-ARTORIO DO 152  TABEW 
Rua da Glória, 174/182 - T 
AUTENTICAÇÃO: Autentico 
reprográfica extraída 
original apresen 

S.Paulo, 
• 

4,~ 

07 0.= 

FIM 

,efondini dos Santos 
CREVENT E AUTORIZADO 

STAS CONTRIB. P/VERBA R$ 1,75 

rREA - MG 
1_ 0 CONSELHOAL  \A i 

cA  Re REAGI_  I 
1600
0  NA 1. 

FONE
DE  E xN( 39 E) 3N2 gHgA. 8  R7 01 Ao -

FAX: 
ARX9 09(1 xl -(3EiT)  U3 2RggA- 8E7 2A0  G_IRCOEFN3001M710A-001DE_ B  MINASELO   GERAIS    

HORIZONTE 

" 

,,...-- OUVIDORIA:  0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003108 	27 32  

• 
CéítidãbzftlezitegittínyzeIQuitaçãkrcle:PéssowEisica 

Número da Certidão: 59366/07 
	

Va1iclkde:~:311.12/07$• 

Nome do Profissional: 	 D.VANIA'7AVEL—r—Ar---DEPAULA.MORAIS, 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000032734/D 
Emitida em 14/7/83 pelo CREA-MG 
CPF: 517.874.666-04 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão:.emitidaigratuitamenterpela:internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59366/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

Édis~veCRassinaturamestedócumento74conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. emitida em: 28 de fevereiro de 2007 

• 



• 



VI,  CREAE-IMG, 	 , 
CONSW40 REGIONAL DE ENG6NI1ARIA AROWETURA E AGR~A CE MINAS GERAIS , anaint CAEM men Ru earn1321~0 • rax ~10~ - CEP leln-ret • /3E10 100~41E, 

Recibo 
do 

Sacado 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNP& 
17254501000163  

AsemiNIOSt4go ~e 
33944100601450-E 

Vem:faceto 
31/01/2007 

Secade 
OVAN1A AVELAR DE PAULA MORAES -,À. 

Mamo do Doaemlo Na...m..0 
00000080203394967 80203394966 

	

Eapkie 	tardada 	dor 

	

RS 	 r- e) Vdor do Damen= 
190,00 

0 ~elo 

Demointradwo  1.)0.ave Acrheisos (.)Vder Catado 

Registro profissional: 0400000032734 
Valor da taxe anual de 2007 : R$ 200,00 
Desconto de 2007: R$ 20,00 
Valor a men RS 1130,00 	;.`, 	, 	. . 

	' 

ATENÇÃO: TAXA ANUM: DE 2007 :' 	• $"me Inie 11  ifi7  ....... - 	 . 

• 



TAPLIJ o( 
Er.. : Nr 59  

, 	cC 

í) 	2.007 

.„tfarnunho cul vo:rea.fentad:ei,

•  

• 



 

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA RI AARQUITETURA EA GR ONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE OX X(31)3299-8700 -FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 0O3108 	27 32 

 

CéaidãOzderRegi foIe:Quitaçãolde:Pessoa 0  Física 	z.S7 

Número da Certidão: 59367/07 
	

Vafid-ideTaTér.31712/07' 

Nome do Profissional: 	 L-ADIR'HILARIO:DEQUEIROZ 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000067003/D 
Emitida em 15/12/97 pelo CREA-MG 
CPF: 415.231.136-34 
Endereço: AV PORTUGAL,, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

,,Certidão-..emitÉdalgratuitamenteipelalinternet Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59367/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

LÉ:diSfiéTiSévelfatassinaturaznesteidocumento-Aconforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 

emitida em: 28 de fevereiro de 2007 	 LARTÓRIO DO 15° TABELIÃO DE NOTAS 
Rua da Glória, 174/182 - Tel  R 2  25.20. 	  	 FIM 	ixtfr-Et11TU7UO: Autentico a Pr 
reprográfica extraída pela par 
original apresentado, dou fé. 
S.Pauto, 

...... 
Estevão R •...... dos Santos . 

....... 

CUS 
 ESC' -  ENTE ENTE AUTORIZADO 

P/VEREJA • Ft.$ 1,75 

• 

  

PL\ 

  



• 

• 



1 

--±'-±' 

'CR EA M G 
COISELHO do 
RI AtIMRÉS URAL t[01 FOIDIÉE 	) 	7M • NIX 	1131940 • 05,  VI 	DE. 	

G
. 	ISH0 

Redbo 

Sacado 

ELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
AltQUITETURA E AGRON MG CNPJ: 	, 
17254509000163 

•AfgErwiRICtenoCekRie 
3394-4/00601450-X 

Vem:~ 
31101/2007 

t2nt unAfflo DE QUEIROZ,  , 
~o &Decaem'', 

00203395695 
Nemo ~ma 

00000000203395696 
De4o.as 	rmsmao, 	luva. (..) morde ~ama 

180,00 
Op.:~ 

Denioastradvo: 
(+),Uttoo AcréeNs• (-) Vate 0,bado 

Registro profissional: 0400000067003 	 . 	. 	. 

Valor da taxa anual de 2007 : RS 200,00 
Desconto de 2007 : RS 20,00 
Valor a pagar. RS l80,00 ' 

MENÇÃOTAXA ANUAL DE 2007 '..--- .._..,_ 	 SÉHIG2441 114147 11 em asseaseme ma , 
Aelenbade 

a 

• g" 



• 

• 
slodo hluiej.418,  

(0gZ0JGE4004stii,W _ 
Selo dotaligia90 

4(' 	. 
dn u mG  

1 , N". 591 

,....,-.....::.: • 

az  

A60. /001 

o original apresentado 
bmunho do verdade 

• 



CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1000 FONE 0XX(31 )3299-9700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 003108 	27 32 

tsitaçãb:de-Pessoa-Física 
	z 89 

Número da Certidão: 59369/07 
	

ifflidãkiel-atér21/12707: 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000035499/D 
Emitida em 26/6/84 pelo CREA-MG 
CPF: 285.867.946-00 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

S:ERGIO:APARECI.DO:EARQUES1 
ENGENHEIRO CIVIL 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

„Certidão:emitidazgratilitíffiente?,pelainternet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59369/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

dispénsável.:wassibéturaznésteldocurnento7 conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
,autor a ação penal cabível. 

emitida em: 28 de fevereiro de 2007 
	 FIM 	

QismDso Do 15,  TPS• 	NOT 
8-8-W.4.P2,_1241182 Tel. 3242-5100  

AUTENTICAÇÁO: Autentico a rr 
reprogrâtica extraida pela p, 	

'` 

osr.\pgainuaal, apresentado, dou té. 

31 

Êsievão ........... 
CUSTAS TEUS. PNERSA - R$ VS 

ESCREV 'TÉ AUTORIZADO 

• 



• 



:490 

, 
CREAcIMG',,,,  
OCANISELND REGIONAL DE ENGENHARIA AROURETURAE AGRONOMIA CG UNAS GERAIS 
./ kvARLScaeltm re!O FONE IDOW1) 0~ FAX COCIMJIMM - CP 3,n704m • IMO M011~5 

do 
Sarado 

Cedendo 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNP': 
17254309000163 

Agt~056p Catmle 
33941/006111150-X 

. 
Vencimento 

31101/2007 

Sudo 
SERGIO APARECIDO MARQUES '-'• 

Nbeero Ou Domettenio 
80203396071 

No mo Ntenoto 
00000060203396072 

~Mie 	1,, 	r.V.lor 
RS 

(o)Volor do Comononns 
MODO 

(-)Dmotato 

DennOlitlIttiVIX 
(*)Oolen ~bom Wide/W.4Mo 

Regisho pedissional: 0400000035499 
Valor da taxe anual de 2007 : RS 200,00 
Desconto de 2007 : RS 20,00 
Valor • pegar RS 180,00 

ATENÇÃO: TAXA ANUAL DE 7007 	..eai ume it ain  fittmlnui si. 
. Anemia:nono Mechem 

	 rowe 

• 



t,=-•»à, 	ofc 
E•todoVidioG•5_,6,  

lorregeZMeiárikt;;fito 

Seio de F 	;'n Jos.' Di93. Nr. 591 
'`• MG 

11) A60. 2007 
AUTE A  

xQ To  

1 com o onginal apresentado 
tetemunho da verdade 

• 



OBIOFUO DO 
ls° laza \ "ao DE1•10TAS 

Bua da GlóPa, 17411E2 - lel. 3242-5100 
eOco 

AUTENTICAÇÃO: AuT 	
cópia 

repw0fica extraida pela 

oeglnal 
dou apresentado,   

S.Paulo,  

.... ............. ,..-:..1.-: ...... .7 ........... 
as' 	

Betoncoi .... ganios L.........,,,,.."),w,  
ESCREVENTE AUTORIZADO 

CUSTAS CONTRO. PNERBA - 
Rã 1,75. 

FIM 

1

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA RIA ARQUITETURA E A GR ONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARE S CABRAL 1600 F ON E OX X(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 32GO-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 003108 	27 32  

CertidãoldeRegistro:eAuitaçãorde!Pessoa:Fisiew 	9 
Número da Certidão: 59370/07 

	 aiiddëfatéi3T/t27Ü7 

Nome do Profissional: 	 LLTTONARDCEPINTOXILLELA 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000026599/D 
Emitida em 20/8/81 pelo CREA-MG 
CPF: 420.874.146-53 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Çertidão:emitidadgratuitament&pelaiinternet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59370/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

nis—p—ensáveiwassinaturaznestedocumento? conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. emitida em: 28 de fevereiro de 2007 
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	93 

Número da Certidão: 59371/07 
	

Vãl1dádéérz311..12/07 

Nome do Profissional: 	 3WANI'AISERTMEUSCHER:CASTRO 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000016070/D 
Emitida em 3/2/78 pelo CREA-MG 
CPF: 140.252.486-20 
Endereço: R PROF ARDUINO BOLIVAR, 227, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.350-140 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Geffitlao_emitidatgrabiltamentewelwinternet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59371/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

ÉRIISTIensavel.a.,assinaturwnestedocumento",conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

emitida em: 28 de fevereiro de 2007 
autor a ação penal cabível. 

	 FIM 	  
'Bua &uc

' v411t,  

• f‘PN. 



i 

10 

• 

• 



Qf 

4 

, EAP....2.1mGri3  eR 
CONSELHO REGIONAL ce ENGEHRNSAAROUREWRAE ~MOMO OE LOW GEME 
AV ALUMES C. IAM FONE =MI MAM - RA 00431)2195400 - CEP AMIMAI, - tf 10 AGGZONTE 

Recibo 
do 

Sacado 
cowo. 

oodocoroo cabo= 
3394-4/00601450-X 

Maximum 
31101/2007 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
ARQUITETURA E AGRON MG CNP): 
17254509000163 
arado 
JEAN Amarro LIJSCHER CASTRO' 

~Aro do %amena 
80203396900 (., Valor da Doemazto 

Nom ~ao 
00000080203396901 

radaec 	rov.., 	, 	, 
180.00 

(-)Deeeavto aptts  

Deonomtrallvio 
(.)Oeira. Acréoriece () Vder °MAM 

Registro profissional: 0400000016070, 
Vaiar da taxa anual de 2007 : RS 20Ó,00 
DMA" de 2007 : RS t0,00 , 	. 	:. 

ATENÇÃO: TAXA ANUAL DE 2007 	ISCID413/114 11111/ 11 RN 11~3311.19 Ne 
- 

• 



ludiborici 

wd:Qhtsc,alafit: ao 
éki AUT - I',0;,!-Ji0 n NOTAS 1 .l- Diw, N. 891 

.kiia ds 1.s!:r: - MG 

O AR 2007 

o original apresentado 
twksmunho de verdade 

• 

• 



Édispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

utor a ação penal cabível. 
Emitida em: 23 de agosto de 2007' 
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ALmAREscA.RALioFoN.@i,32...,7o0-A.oxx@i,32-8720 CEz30170-0.BELOH)RINTE  

OUVIDORIA: 0800.28 30273 - -ATENDIMENTO: 080031 27 32 	 Ai 

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física r- ix.0  9 x-0  

Número da Certidão: 69757/07 	 Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 ALFREDO MOREIRA FILHO 
Título: 	 ENGENHEIRO AGRONOMO 
Carteira profissional: PA0000001990/D 
Emitida em 17/12/85 pelo CREA-PA 
Visto no CREA-MG Número 8296 Expedido Em 31/1/86 
CPF: 113.546.076-00 
Endereço: R NEWTON, 231, APTO 302 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.360-200 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 69757/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

• 

SYvâ 

http://www2.crea-mg.org.br/Servicos/certidoes/impressaoCertidao.asp?cerNumCertidao=69757&... 23/8/2007 



ó 

ID 



,isr•r"Comprovante do Sacado 
IY Banco do Brasil 

'ltI 	 /.r""  3‘1711727.10'7"°
ira06 	 RS 2  

4(2ãâil  
_ 	Comprovante do Banco 

Banco do Brasil I 001-9 L  
o

Ito 	znom.i, 
»F=rição dwr1i,” 

121001 ANY711/ADE PESSOA FISICA 10 	 ES 200.011 
• 

Dcwriçln da. taxa, 

121931 • ANUIDADE PESSOA FISICA .10 	 RS 200 00 

cabemo. 
31'1,2007 

Sacudo 	 AfitaiidFçinkeiFiri...4 ALEM-3)1)&1011E3RA MILHO 
AVENIDA PORTUGAL 4851 - ITAPUA 
31715400. 14E14O HORIZONTE - MG 

110. 	:Nosso >amar. 	1,13 Mor do danniteMo Venameato 1611221108 00181206596130411 	ItS 200110 	31112007 ALERI 00 MOREIRA ITU tO • 19901) PA 

UI 	160117 11 1131 91111111101.03 0101 
ALFIDDO NOW-3RA FILHO - 	- 
AVF.NIDA PORTUGAL. 41131 ITAPIM 
3171000 • BELO HORIZONTE - 

Antenticação Nkcinka 

• 

z 96 



ludmartc,"'  
(godo de Mo 

forregedornGerkd 

i':OTAS de FI -Zh-dii;cdr.; - Diaa, PV. 591 
c1:5 'E MG 

GU. 2007 

o ...nous apresentado 
temunho da verdade 



FIM 

LARTOBIO DO 152  
Rua da Glár,  
AUT 

1 Ao0 2 0  97  
>o. 

........ . .................................................... 
Estevão RefondiN dos Santos 

ESCReVENTE AUTORIZADO 
CUSTAS GONTRIU. NVER5A - R$ 1,75 

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA RI AARQUITETURA E A GR ONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 11300 FONE OXX(31 )3299-8700 -FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32 

Certidão:de:Ré-g Fatro,e-Qt itaçãoIde:Pessoa:Física 

Número da Certidão: 59373/07 	 .:-.ValidadeTatár:31/12/07 

Nome do Profissional: 
	

VIEPGUIMARAES;FAULINELLIr 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000003740/D 
Emitida em 14/6/63 pelo CREA-MG 
Registro cancelado / interrompido no período de 12/10/88 até 30/7/89 
CPF: 000.928.866-04 
Endereço: RUA SANTA MARIA DE ITABIRA, 320, APTO 501 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.310-600 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certida-3-errriti~1.11tariTerltp~t7áttret Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 59373/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É-digtré-nsáivetfala 	bihaturameste-documento?,conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 

40 
 falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
utor a ação penal cabível. 

Emitida em: 28 de fevereiro de 2007 
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CREA - MG 
CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

 	AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE OXX(31)3291:1-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003108 	27 32  

CertidWegdCRtgiWni:-W:CgaifaçW.d'ét,PéSSo-wEttica.? 	9 " 
Número da Certidão: 69594/07 	 vã-ilaadexatír-3111,2/07 

Nome do Profissional: 
	 30SEWAYDZIIM 

Título: 
	 ENGENHEIRO MECANICO 

Carteira profissional: PR0000020012/D 
Emitida em 29/7/88 pelo CREA-PR 
Visto no CREA-MG Número 24716 Expedido Em 5/3/07 
CPF: 500.545.469-15 
Endereço: AV PORTUGAL, 4851, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 31.710-400 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

CertidãcceMitidargeratultament-Cpelaiintern'et Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 69594/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

tÉdisdeTiSáVel'RátSinatürameste-do:cumentorxonforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 20 de agosto de 2007 
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