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Mulheres são suspeitas de  
comandar tráfico em Goiânia
Duas mulheres suspeitas de integrarem quadrilha de tráfico de drogas foram presas em bairros da região Noroeste e 
Leste de Goiânia. A suspeita é que tenham assumido o comando do tráfico depois que parentes delas foram presos. p2

Vazamento de 
amônia deixa  
funcionários 

intoxicados p2

Moro volta a defender  que lei 
garanta prisão em segunda instância

Adolescente se joga de prédio em 
Goiânia para não  apanhar da mã

O ministro Sergio Moro, fez declaração durante audiência pública 
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. p3

Garota de 13 anos se jogou do segundo andar para não apanhar. Fato 
ocorreu em um condomínio localizado no Residencial Buena Vista I. p2
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Vingadores terão 

três horas para 

derrotar tanos p4
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Um homem foi preso 
na manhã da última terça-
-feira na Zona Rural de Rio 
Verde, a 231 quilômetros de 
Goiânia, suspeito de abusar 
sexualmente dos filhos me-
nores de idade. A idade das 
vítimas não foi divulgada 
pela Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher 
(Deam), da Polícia Civil (PC), 
que está cuidando do caso, 
pois segundo a Corporação 
“isso pode ferir e expor os 
filhos e a família (mãe, ir-
mãos, dentre outros)”.

O suspeito, A.D.S, está 
preso temporariamente. 
“A prisão temporária foi 
expedida, a pedido da De-
legada Jaqueline Camargo, 
pelo judiciário”, informou 
a Deam. Ainda de acordo 
com a especializada, a po-
lícia também investiga ou-
tros casos de abuso que 
teriam sido praticados 
há anos pelo suspeito 
contra mais parentes.

“As crianças, filhas de 
A.D.S, vão passar por uma 
avaliação psicológica e so-
cial”, afirma a PC. Outras 
pessoas próximas às víti-
mas estão sendo ouvidas, 
segundo a corporação.
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Mulheres são suspeitas de 
comandar tráfico em Goiânia
Duas mulheres sus-

peitas de integra-
rem quadrilha de 

tráfico de drogas foram pre-
sas na noite de terça-feira, 
em bairros da região Noro-
este e Leste de Goiânia. De 
acordo com informações da 
Polícia Militar (PM), Caro-
laine Rosa da Silva e Thays 
Cristine Rodrigues de Jesus, 
de 20 e 22 anos, respecti-
vamente, confessaram o 
crime. A suspeita é que te-
nham assumido o comando 
do tráfico depois que pa-
rentes delas foram presos.

Após denúncia anôni-
ma, equipes da corporação 
se deslocaram até o setor 
Alto do Vale e localizaram 
Carolaine com 2,5 quilos de 
pasta base de cocaína, em 
uma casa no bairro. Duran-
te entrevista aos policiais, a 
jovem informou que o labo-
ratório funcionava em uma 
outra residência no setor 
Dom Fernando, na região 
Leste da capital. No local, os 
militares encontram Thays 
com 5 quilos da mesma dro-
ga identificada com a pri-
meira suspeita. Os policiais 
também apreenderam insu-
mos, balanças de precisão e 
materiais usados no prepa-
ro do entorpecente.

Segundo a PM, o marido 
de uma delas está preso há 
cerca de 30 dias e o irmão 

da outra suspeita também 
está detido pelo mesmo 
crime. Elas confessaram 
que trabalham para presos 
do Sistema Prisional que 
trazem as drogas de outros 
estados.  As mulheres e os 
materiais apreendidos fo-
ram encaminhados à Cen-
tral de Flagrantes.

Reprodução

Homem é 
preso suspeito 
de abusar dos 
filhos em 
Rio Verde

Vazamento de amônia deixa 
funcionários intoxicados,em Rio Verde

Para não 
apanhar da mãe, 
adolescente se 
joga de prédio 
em Goiânia

Na manhã de ontem, 
o vazamento de amônia 
deixou cerca de 10 fun-
cionários intoxicados em 
indústria de alimentos, 
no Rio Verde. O incidente 
aconteceu por volta das 
5h30. Acionados, o Corpo 
de Bombeiros informou 

Uma adolescente de 
13 anos se jogou do se-
gundo andar de um pré-
dio para não apanhar da 
mãe, no início da noite 
de terça-feira. Fato ocor-
reu em um condomínio 
localizado no Residencial 
Buena Vista I, em Goiânia.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, a menina foi 
levada para Centro de 
Referência em Ortopedia 
e Fisioterapia (Crof). Ela 
foi encaminhada com um 
corte na cabeça e suspei-
ta de fratura em uma das 
pernas. A equipe estima 
que a adolescente teria se 
jogado de uma altura apro-
ximada de 3,5 metros.

que as vítimas foram levadas 
para um centro médico hos-
pitalar particular.

No momento do acidente, 
cerca de 10 mil funcionários 
estavam na empresa. Segundo 
relatos, está é a segunda vez 
que isto acontece. As causas 
do vazamento ainda estão sen-

do investigadas. A empresa, 
BRF Alimentos, informou que 
o vazamento já foi controlado.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, alguns lugares estão 
isolados e passando por um 
momento de desintoxicação. 
Os funcionários da empresa 
foram todos liberados.

Reprodução
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Paramilitares cercam prédio da 
Assembleia Nacional da Venezuela

Políticos da Assembleia 
Nacional venezuelana, de 
maioria opositora, e jor-
nalistas foram cercados 
no prédio onde o órgão 
funciona. O episódio 
aconteceu ao final de uma 
sessão que teve como 
principal orador o líder 
da oposição, Juan Guaidó, 
considerado por cerca de 
50 países presidente inte-
rino da Venezuela.

Por pelo menos três 
horas, jornalistas vene-
zuelanos que trabalham 
em veículos e blogs locais 
ficaram isolados dentro da 
Assembleia Nacional.

Membros de coletivos, 
como são chamados os 
grupos paramilitares liga-
dos ao governo, estavam 
estacionados do lado de 
fora do edifício e bloque-
aram todas as saídas. Nas 
imagens, eles tentavam 
abrir as portas e golpea-
vam os vidros dos auto-
móveis com força.

Em nota, o Sindicato 
Nacional de Trabalhado-
res da Imprensa afirmou 
que houve vários ataques 
aos profissionais. Jorna-
listas da agência Reuters 
tiveram material de grava-
ção e celulares roubados.

Após saírem do prédio, 
integrantes da rede colom-
biana NTN 24 sofreram pau-

ladas dos coletivos. Enquanto 
isso ocorria, outros meios de 
comunicação se atrincheira-
ram dentro da Assembleia, 
como o Efecto Cocuyo e El 
Pitazo, enquanto os coletivos 
não deixassem o local.

Na sessão desta terça, 
Guaidó falou aos parlamenta-
res sobre os próximos passos 
para a chamada “tomada de 
Miraflores”, série de protestos 
e eventos que culminaria em 
uma marcha até o palácio pre-
sidencial para ocupar o lugar 
do ditador Nicolás Maduro.

Nas últimas semanas, o 
ditador contou com uma de-
monstração de apoio da Rús-
sia –dois aviões das forças 
armadas russas pousaram na 
Venezuela no sábado (24); 
cerca de uma centena de mi-
litares estavam a bordo.

O regime também tem in-
tensificado suas ações contra 
opositores e jornalistas.

O incidente acontece jus-
tamente quando o entorno 
de Guaidó vem sofrendo bai-
xas importantes e ataques. 
Nos últimos dias, Roberto 
Marrero, chefe do escritório 
de Guaidó, foi preso e levado 
à temida prisão do Helicoide.

O deputado Sergio Vergara 
teve sua casa revistada, assim 
como o advogado Juan Anto-
nio Planchart Márquez, primo 
de Guaidó que costuma ajudá-
-lo com questões jurídicas.

Moro volta a defender 
que lei garanta prisão 
em segunda instância

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, 
Sergio Moro, defen-

deu ontem a execução da 
condenação em segunda ins-
tância. “Sei que é um tema 
controvertido, respeito as 
opiniões em contrário, mas 
o fato é que, se o processo 
penal não chega ao fim em 
tempo razoável, de nada 
adianta nós elevarmos penas 
de crimes, tornarmos os sis-
temas mais rigorosos, se não 
há perspectiva real de apli-
cação da lei”, afirmou Moro, 
durante audiência pública na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado.

Segundo Moro, no pacote 
de Lei anticrime, que está tra-
mitando na Câmara dos De-
putados, há previsão “de uma 
maneira clara”, de execução 
provisória em segunda instân-

cia, com base em quatro pre-
cedentes do Supremo Tribunal 
Federal (STF) desde 2016.

O ministro disse que há 
previsão na proposta para 
que, em crimes dolosos con-
tra a vida, como homicídio 
e feminicídio, haja a execu-
ção da sentença na primeira 
instância. A proposta se ba-
seia em precedentes da 1ª 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal, que, interpretan-
do o princípio da soberania 
dos vereditos dos tribunais 
do júri, entendeu que não é 
necessário aguardar nem o 
trânsito em julgado, nem o 
julgamento da apelação no 
caso de julgamentos por júri.

“Isso tem um impacto mui-
to significativo nessa criminali-
dade mais grave, que ainda é o 
crime contra a vida: o homicí-
dio e o feminicídio”, disse.

O ministro afirmou que 
está aberto ao diálogo e a 
aperfeiçoamentos sugeridos 
pelos parlamentares em rela-
ção ao pacote anticrime, que 
traz três projetos de lei. Segun-
do Moro, o foco da proposta é 
“o endurecimento em relação 
à criminalidade mais grave”.

As propostas modificam 
os Códigos Penal e de Proces-
so Penal em assuntos como 
regras de legítima defesa, 
prisão após condenação em 
segunda instância e regula-
mentação de instrumentos 
de investigação. “Estamos 
abertos a sugestões, críticas 
e aprimoramentos” afirmou.

Violência
Ao falar das ações já ado-

tadas pelo governo, Moro 
destacou a transferência de 
líderes da facção Primeiro 

Comando da Capital (PCC) 
de unidades prisionais de 
São Paulo para penitenciárias 
em outros estados e apontou 
iniciativas que devem come-
çar a funcionar nos próximos 
meses como o Programa Na-
cional de Enfrentamento à 
Criminalidade Violenta.

O programa é um projeto-
-piloto interministerial para 
tentar reduzir os índices de 
criminalidade no país. Na 
prática, o governo federal irá 
fazer convênios com estados 
e municípios para atuar nas 
cidades com altos índices de 
crimes violentos. A ideia é 
que o projeto-piloto seja ini-
ciado no segundo semestre e 
ajude a quebrar os círculos de 
violência. Incialmente cinco 
municípios, com índices de 
criminalidade elevados, se-
jam escolhidos inicialmente.

Agência Brasil
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Perseguidor de 
Natalie Portman é 
preso por se aproximar 
da casa da atriz

Natalie Portman, 37, 
levou um susto na tarde 
desta terça-feira. Segun-
do o site TMZ, a atriz es-
tava em casa quando viu 
o homem que a persegue 
se aproximar de sua resi-
dência, em Los Angeles.

O homem foi visto pela 
atriz por volta das 15h30. 
O “stalker” que se identi-
fica como o personagem 
John Wick -ex-matador de 
aluguel interpretado no 
cinema por Keanu Reeves. 
Portman chamou a polícia 
imediatamente e o homem 
foi preso minutos depois.

De acordo com o site 
The blast, há duas semanas 

a vencedora do Oscar pela atu-
ação em “Cisne Negro” (2010) 
conseguiu uma ordem de res-
trição contra o perseguidor. A 
Justiça determinou que nos 
próximos cinco anos ele deve 
manter uma distância mínima 
de 100 metros da atriz, seu 
marido, o coreógrafo Benjamin 
Millepied, e seus dois filhos, 
Aleph, 7, e Amália, 2.

Segundo fontes ouvidas 
pelo site, no dia 31 de janei-
ro o homem já havia tenta-
do entrar na propriedade de 
Portman. Na ocasião, ele foi 
colocado no setor psiquiátri-
co e o delegado obteve uma 
ordem de restrição de armas 
de fogo contra o perseguidor.

‘Vingadores: ultimato’ 
terá 3 horas de duração

O filme Vingadores: Ul-
timato terá 182 mi-
nutos de duração. Ou 

seja, três horas e dois minutos, 
tornando-se a produção mais 
longa do universo Marvel, ul-
trapassando as 2 horas e 40 

minutos de Vingadores: Guerra 
Infinita. Já se especulava que a 
duração do filme, de fato, bei-
rasse as três horas, a partir de 
interpretações de entrevistas 
concedidas pelos diretores 
Anthony e Joe Russo.

No entanto, a possibilidade 
esbarraria em questões comer-
ciais, pois um maior tempo de 
filme significa uma diminuição no 
número de sessões, o que pode 
afetar a venda de ingressos.

Quarto volume da saga, o 

longa traz os heróis sobrevi-
ventes, agora reunidos para 
salvar a humanidade do vilão 
Thanos. Será que três horas 
serão suficientes para isso? 
Vingadores: Ultimato chega 
aos cinemas em 25 de abril. 

Reprodução



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------

SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------

Veículos
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CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL 
S/A

CNPJ/MF 02.156.313/0001-69
NIRE 52300014531

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CONSTRUTORA 
CENTRAL DO BRASIL S/A PARA APROVAÇÃO DAS DEMONS-
TRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO DE 2018 E ELEIÇÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Às 16:00 horas do dia 21 (vinte e um) de 
março de 2019 (dois mil e dezenove), reuniram-se, em Assembleia 
Geral Ordinária, na sede social da Companhia CONSTRUTORA 
CENTRAL DO BRASIL S/A, sociedade empresária inscrita no 
CNPJ/MF sob nº02.156.313/0001-69, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Goiás, 
com número de NIRE 52300014531, na sede da Sociedade, na 
cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Caiapó, Qd. 85, 
Lote 131E, nº. 1723, Setor Santa Genoveva, CEP 74.672-400.

PRESENÇA: A assembleia foi instalada com a presença da acio-
nista VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, situada na 
Avenida Caiapó, Qd. 85, Lote 131E, nº. 1723, Setor Santa Geno-
veva, CEP 74.672-400, Goiânia - GO, devidamente registrada na 
Junta Comercial do Estado de Goiás sob n° NIRE 52300016479, 
em sessão de 01/11/2013, com inscrição no CNPJ sob o n° 
14.016.130/0001-27, na qualidade de acionista detentora da tota-
lidade do capital social em virtude da CONSTRUTORA CENTRAL 
DO BRASIL S.A. ser sua subsidiária integral, neste ato represen-
tada por seu Diretor WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, divor-
ciado, engenheiro civil, inscrito no CREA GO/TO sob o nº 3.151/D, 
portador da cédula de identidade nº 507.424-1185551 SSP/GO, 
inscrito no CPF/MF sob nº 301.127.101-15, residente e domiciliado 
à Rua 12, nº 1382, apto 2100, Torre Ceasar, Residencial Impera-
dor, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-150. Presentes ainda 
os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, 
visto que candidatos a reeleição aos cargos, quais sejam: o Sr. 
WILTON JOSÉ MACHADO, acima qualificado; a Sra. ÉLCIA DE 
FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casada, empresária, 
portadora da C.I. n.° 1.047.490-2632250 - SSP/GO, C.P.F. n° 
320.612.001-25, residente e domiciliada na Rua Aspilia esquina 
com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, S/N, Residencial Alphaville 
Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia/GO; e o Sr. VITOR MA-
CHADO E ALMEIDA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador 
da CI nº.  4319126 SSP/GO, C.P.F nº 015.851.921-39, residente e 
domiciliado na Rua Aspilia esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, 
Lt. 09, S/N, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, 
Goiânia – GO.

MESA: Dispensadas as formalidades de convocação por estar 
presente a totalidade dos acionistas, nos termos do §4º do art. 
124 da Lei das S/As, declarando, portanto, todos os acionistas 
que tomaram prévio conhecimento da matéria que seria debatida, 
por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos 
trabalhos o Sr. WILTON JOSÉ MACHADO, que convidou a mim 
ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, para secretariá-lo, o 
que aceitei.

ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, 
que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja: (i) 
apreciar as contas dos administradores, examinar e aprovar o ba-
lanço patrimonial e as demonstrações financeiras relacionadas ao 

exercício social do ano de 2018 (dois mil e dezoito); (ii) eleger os 
membros do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por meio da presente ata formal de ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA a acionista declara, por unanimidade 
e sem qualquer restrições, que os documentos mencionados na 
ordem do dia foram colocados a sua disposição com antece-
dência de trinta dias, motivo pelo qual após a sua leitura foram 
APROVADOS por unanimidade o balanço patrimonial e as de-
monstrações financeiras relacionadas ao exercício social do ano 
de 2018 (dois mil e dezoito). Ato contínuo, resolve a acionista 
ELEGER para compor o Conselho de Administração da Socie-
dade, os Srs. (a) WILTON JOSÉ MACHADO, para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração; (b) ÉLCIA DE FÁTIMA 
MACHADO ALMEIDA, e (c) VITOR MACHADO E ALMEIDA, to-
dos qualificados no preâmbulo desta ata, que receberão remu-
neração mensal de um salário mínimo oficial do País vigente à 
época dos efetivos pagamentos, todos com mandato unificado 
de 3 (três) anos, até 21 de março de 2022, previsto no paragrafo 
1º, artigo 14º da seção I - conselho de administração, capítulo V 
– administração da companhia, do Estatuto Social. Os membros 
do Conselho de Administração da Sociedade ora eleitos, abaixo 
assinados, ficam investidos nos cargos neste ato, formalizando o 
termo de posse por meio do presente instrumento, com comple-
mentar investidura nos cargos mediante assinatura dos respecti-
vos termos de posse no livro próprio. 

DECLARAÇÕES DO CONSELHO ELEITO: Os conselheiros elei-
tos DECLARAM que aceitam sua eleição e assumem o compro-
misso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, 
de acordo com a lei e o Estatuto Social, e, ainda, que receberão 
eventuais citações e intimações em processos administrativos e 
judiciais relativos a atos de suas gestões nos endereços acima in-
dicados. DECLARAM ainda, cada um por sua vez, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração 
nem os cargos que porventura forem nomeados na sociedade, 
e que tampouco foram condenados por crime falimentar, de pre-
varicação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pu-
blica, a propriedade, ou a qualquer outra pena criminal que vede, 
ou impeçam-nos, ainda que temporariamente, do exercício da 
atividade mercantil ou comercial.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor 
Presidente ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer 
uso. Como não existiu qualquer manifestação, foi suspensa a 
assembleia para lavratura da presente ata no livro próprio. Deu o 
Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata 
em uma única via, a qual, depois de lida e achada conforme, foi 
aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada 
pelos membros da mesa que presidiu e assinada pela totalidade 
dos presentes, acionistas e diretores eleitos. Certificamos que a 
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

WILTON JOSÉ MACHADO
Presidente ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA

Secretário

Acionista:
VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Membros eleitos para o Conselho de Administração:

__ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA
 VITOR MACHADO E ALMEIDA 

WILTON JOSÉ MACHADO
Presidente do Conselho de Administração 

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
CNPJ/MF 02.156.313/0001-69

NIRE 52300014531

TERMO DE POSSE

Eu, WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, divorciado, engenhei-
ro civil, inscrito no CREA GO/TO sob o nº 3.151/D, portador da 
cédula de identidade nº 507.424-1185551 SSP/GO, inscrito no 
CPF/MF sob nº 301.127.101-15, residente e domiciliado na Rua 
12, nº 1382, apto 2100, Torre Ceasar, Residencial Imperador, Jar-
dim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-150, eleito para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração desta Companhia, com 
mandato de 3 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir 
o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes 
ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que 
firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em 
nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 
6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a ad-
ministração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, 
ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacio-
nal, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos 
decorrentes de atuação em sociedades concorrentes ou que te-
nham interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, 
que receberei eventuais citações e intimações em processos 
administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no 
endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será co-
municada por escrito à Companhia.

Goiânia, 21 de março de 2019.

WILTON JOSÉ MACHADO

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
CNPJ/MF 02.156.313/0001-69

NIRE 52300014531

TERMO DE POSSE

Eu, ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casada, 
empresária, portadora da C.I. n.° 1.047.490-2632250 - SSP/GO, 
C.P.F. n° 320.612.001-25, residente e domiciliada na Rua Aspilia 
esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, S/N, Residencial 
Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia/GO, eleita para 
o Conselho de Administração desta Companhia, com mandato de 
3 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compro-
misso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu 
cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo 
este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em ne-
nhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 
e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração 
de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me en-
contrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decor-
rentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 21 de março de 2019.

ELCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
CNPJ/MF 02.156.313/0001-69

NIRE 52300014531

TERMO DE POSSE

Eu, VITOR MACHADO E ALMEIDA, brasileiro, solteiro, engenheiro 
civil, portador da CI nº.  4319126 SSP/GO, C.P.F nº 015.851.921-
39, residente e domiciliado na Rua Aspilia esquina com Rua Pau 
Cetim, Qd. E3, Lt. 09, S/N, Residencial Alphaville Flamboyant, 
CEP 74.884-547, Goiânia – GO, eleito para o Conselho de Ad-
ministração desta Companhia, com mandato de 3 (três) anos, de-
claro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir 
fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo 
com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em ne-
nhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 
e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração 
de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me en-
contrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decor-
rentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 21 de março de 2019.

VITOR MACHADO E ALMEIDA

CCB ENERGIA S/A.
NIRE 52300014158

 CNPJ/MF 04.784.899/0001-31

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CCB ENERGIA 
S/A PARA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEI-
RAS DO ANO DE 2018, EM SEDE DE AGO, E INFORMAR O 
NOVO ENDEREÇO DA COMPANHIA, EM SEDE DE AGE.

DATA, HORA E LOCAL: Às 16:00 horas do dia 21 (vinte e um) de 
março de 2019 (dois mil e dezenove), reuniram-se, em Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede social da Compa-
nhia CCB ENERGIA S/A, sociedade anônima inscrita no CNPJ/
MF sob nº 04.784.899/0001-31, com seus atos constitutivos de-
vidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Goiás, 
com número de NIRE 52300014158, na Rua 34, esquina com Rua 
15, nº 29, Qd. H16, Lt. 01 e 02, Setor Marista, CEP 74.150-220, 
Goiânia - GO.

PRESENÇA: A assembleia foi instalada com a presença dos acio-
nistas representando a totalidade do capital social, ou seja, ED-
GAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, brasileiro, casado sob regime 
de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, natural de Goiâ-
nia/GO, nascido aos 15/07/1962, portador da CI/RG nº 1.218.112 
2.via, expedida pela SSP/GO e do CPF nº 36021237153, residen-
te e domiciliado à rua Aspilia, esquina com Rua Pau Cetim, Qd. 
E3, Lt. 09, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, 
Goiânia/GO na qualidade de acionista e diretor da sociedade; 
WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, divorciado, engenheiro ci-
vil, portador da cédula de identidade n° 507.424.1185551 SSP/
GO, inscrito no CPF/MF sob n° 301.127.101-15, residente e do-
miciliado à Rua 12, nº 1382, apto 2100, Torre Ceasar, Residencial 
Imperador, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-150, na quali-
dade de acionista e diretor da sociedade e ÉLVIO JOSÉ MACHA-
DO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro civil, natural de Goiânia/GO, nascido em 05/10/1961, 
filho de Tmelhão Ribeiro Machado e Maria Nilda Machado, ins-
crito no CREA GO/TO, sob o nº 3.943/D, portador da CI/RG nº 
501.459-SSP/GO e CPF nº 333.300.261-20, residente e domici-
liado à Rua Pau Cetim, Qd. 03, Lt. 1/10, Residencial dos Ipês, 
Alphaville Flamboyant, CEP:74884-670, Goiânia/GO na qualidade 
de acionista da sociedade.

MESA: Dispensadas as formalidades de convocação por estar 
presente a totalidade dos acionistas, nos termos do §4º do art. 
124 da Lei das S/As, declarando, portanto, todos os acionistas 
que tomaram prévio conhecimento da matéria que seria debatida, 
por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos 
trabalhos o Sr. WILTON JOSÉ MACHADO, que convidou a mim 
EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, para secretariá-lo, o que 
aceitei.

ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, 
que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja: (i) 
em sede de AGO apreciar as contas dos administradores, exami-
nar e aprovar o balanço patrimonial e as demonstrações financei-
ras relacionadas ao exercício social do ano de 2018 (dois mil e 
dezoito); (ii) em sede de AGE alterar o endereço da Companhia; 
(iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas declaram que os documentos 
mencionados na ordem do dia foram colocados a disposição de 
todos os acionistas com antecedência de trinta dias, motivo pelo 
qual após a sua leitura foram postos em discussão e votação, ten-
do sido aprovados por unanimidade, em sede de ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA. Ato contínuo, por meio da presente ata 
formal de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, após a dis-
cussão da ordem do dia, postas as matérias em votação, restou 

deliberado o quanto segue:

(i) Os acionistas aprovam a alteração do endereço da Companhia 
que passará a ser Avenida Caiapó, nº 1723, Qd. 85, Lt. 131 E, 
Bairro Santa Genoveva, Goiânia – GO, CEP 74.672-400, e de 
consequência alteração na redação do artigo 2º do Estatuto Social 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 2º - A sociedade tem a sua sede e foro localizada na Ave-
nida Caiapó, nº 1723, Qd. 85, Lt. 131 E, Bairro Santa Genoveva, 
Goiânia – GO, CEP 74.672-400.

(ii) Continuam por inalteradas as demais cláusulas e disposições 
do Contrato Social Original e posteriores alterações que não fo-
ram modificadas pela presente alteração contratual, motivo pelo 
qual restou deliberado APROVAR neste ato a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, o qual, lido e rubricado pelos com-
ponentes da mesa, passa a fazer parte do presente instrumento 
como ANEXO I.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor 
Presidente ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer 
uso. Como não existiu qualquer manifestação, foi suspensa a as-
sembleia para lavratura da presente ata no livro próprio. Deu o 
Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata 
em uma única via, a qual, depois de lida e achada conforme, foi 
aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada 
pelos membros da mesa que presidiu e assinada pela totalidade 
dos presentes, acionistas e diretores eleitos. Certificamos que a 
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

 WILTON JOSÉ MACHADO
Presidente EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR

  Secretário

Acionistas:
ELVIO JOSÉ MACHADO

EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR
WILTON JOSÉ MACHADO

ANEXO I

ESTATUTO     SOCIAL

Artigo 1º - A sociedade denomina-se CCB ENERGIA S/A, girando 
sob a forma de sociedade anônima, tendo iniciado as suas ativida-
des em 05/11/2001 e sua duração será por tempo indeterminado.

Artigo 2º - Artigo 2º - A sociedade tem a sua sede e foro localizada 
na Avenida Caiapó, nº 1723, Qd. 85, Lt. 131 E, Bairro Santa Ge-
noveva, Goiânia – GO, CEP 74.672-400.

Artigo 3º - A sociedade tem por objetivo:

a) –  Desenvolvimento, implantação, exploração, geração, opera-
ção, comercialização de energia elétrica e distribuição de energia 
de origem hidroelétrica, termoelétrica, solar, eólica e gás metano 
em todo o território nacional, podendo, para a consecução de seus 
interesses, estudar e desenvolver projetos de geração de ener-
gia, requerer e registrar projetos perante a Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, participar em licitações junto ao poder 
concedente, formar consórcios com consumidores de energia e/
ou investidores e/ou instituições financeiras e/ou concessionárias, 
elaborar projetos, captar recursos para financiamento dos projetos 
e obras afins;

b) - A participação em empresas constituídas para exploração per-
manente de empreendimentos específicos (holding), ainda que de 

diferentes setores econômicos e objetivos diversos.

Artigo 4º - O capital social subscrito é de R$ 16.000.000,00 (de-
zesseis milhões de reais), dividido em 16.000.000 (dezesseis mi-
lhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Artigo 5º - Para efeito de reembolso de ações, no caso de dissi-
dência, as ações terão o valor patrimonial apurado na forma do 
artigo 15 deste estatuto.

Artigo 6º - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, em um 
dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, 
extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses sociais, 
obedecidas as prescrições legais.

Artigo 7º - A Assembléia Geral, com os poderes constantes no 
artigo 122 da Lei nº 6.404/76, será instalada por um dos Diretores 
da companhia, ou na falta deles por um dos acionistas presentes e 
será dirigida por um presidente escolhido pelos acionistas, o qual 
convidará um deles para secretariá-lo.

Artigo 8º - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assem-
bléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presen-
ça de acionistas que detenham, no mínimo, 3/4 (três quartos) das 
ações com direito a voto, e em segunda convocação, com a pre-
sença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) 
das ações com direito a voto. 

Parágrafo Único - As deliberações da assembléia serão tomadas, 
sempre, por acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois ter-
ços) das ações com direito a voto, sendo que cada ação ordinária 
dará direito a 01 (um) voto ao seu respectivo proprietário. 

Artigo 9º - A sociedade será administrada por uma diretoria com-
posta por 03 (três) membros, acionistas ou não, residentes no 
país, todos sem designação específica, que a representará em 
juízo ou fora dele, para todos os fins de direito, com observância 
do disposto no parágrafo único deste Estatuto.

Parágrafo único - A sociedade obrigar-se-á pela assinatura de 
seus diretores, de forma conjunta ou isoladamente, para todos os 
fins de direito, exceto para a alienação de bens do ativo perma-
nente e a constituição de ônus reais ou de quaisquer outras ga-
rantias que, neste caso, deverá ser representada pela assinatura 
sempre em conjunto de 02 (dois) de seus diretores. 

Artigo 10 - O Prazo de gestão da Diretoria será de 03 (três) anos, 
admitida a reeleição, sendo dispensado aos diretores da presta-
ção de caução para garantia de gestão.

Parágrafo Único - Em caso de vacância de cargos de Diretoria, 
será convocada Assembléia Geral Extraordinária para prover o 

cargo, observadas as disposições deste estatuto, e o substituto 
eleito exercerá o mandato pelo prazo que caberia ao substituído.

Artigo 11 - Os membros da Diretoria terão remunerações mensais 
que serão fixadas anualmente pela Assembléia Geral, de modo 
global ou individualizado, observadas as prescrições legais.
 
Artigo 12 - A sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 03 
(três) membros e não funcionará permanentemente, somente se 
instalando de acordo com as condições previstas nos parágrafos 
2º e 4º do Art. 161 da Lei 6.404/76, sendo sua remuneração fixada 
pela Assembléia Geral que o instalar.

Artigo 13 - O exercício social compreenderá o período entre os 
dias primeiro de janeiro e 31 de dezembro de cada ano, ao fim 
do qual será realizado um balanço geral e as demonstrações fi-
nanceiras exigidas por lei para apuração de resultados que terão 
a destinação estabelecida pela Assembléia Geral que os aprovar, 
observadas as disposições legais.

Parágrafo único – A sociedade poderá levantar balanços parciais 
mensais, trimestrais ou semestrais e distribuir os resultados par-
ciais regularmente apurados ao longo do exercício social.
Artigo 14 - A sociedade entrará em liquidação na forma prevista 
em lei e, quando for o caso, caberá a Assembléia Geral determinar 
o modo de liquidação e nomear o liquidante bem como o Conselho 
Fiscal que deverá atuar durante aquele período.

Artigo 15 - O reembolso aos acionistas dissidentes nos casos 
previstos em lei deverá ser feito com base no patrimônio líquido 
apurado em balanço realizado dentro de 60 (sessenta) dias a con-
tar da data da assembléia que deu origem à dissidência. Nesse 
balanço será considerado o ativo e o passivo da sociedade e le-
vadas em conta as reservas ou lucros em suspenso, as provisões, 
inclusive para tributos, as reavaliações, depreciações e demais 
ajustes de direito. Os imóveis deverão ser avaliados por 3 (três) 
avaliadores idôneos escolhidos pela Assembléia Geral em lista de 
5 (cinco) apresentada pela diretoria.

Parágrafo Único - Calculado o patrimônio líquido segundo regras 
expostas no artigo anterior, será conhecido o valor de cada ação, 
cujo montante deverá ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas 
iguais, mensais e consecutivas, acrescidas da mesma remunera-
ção da caderneta de poupança, devendo ser emitidas notas pro-
missórias vinculadas a um contrato de compra e venda das ações.

A consolidação do Estatuto Social fica neste ato aprovada pelos 
acionistas.

Edgar de Almeida e Silva Júnior
Élvio José Machado

Wilton José Machado
CCB  Energia  S/A

CNPJ nº 04.784.899/0001-31

Capital Subscrito - R$ 16.000.000,00 Capital Integralizado - R$ 100.000,00

Boletim de Subscrição - Participação Acionária
      AÇÕES
N.º DAS AÇÕES CLASSE ACIONISTA SUBSCRITAS INTEGRALIZADAS A INTEGRALIZAR
00000001/04160000 ON Edgar de Almeida e Silva Júnior 4.160. 000 26. 000 4.134.000
04160001/10080000 ON Élvio José Machado 5.920. 000 37. 000 5.883.000
10080001/16000000 ON Wilton José Machado 5.920. 000 37. 000 5.883.000
 ON TOTAIS 16.000. 000 100. 000 15.900.000
Goiânia(GO), 21 de março de 2019.

  Edgar de Almeida e Silva Júnior  Élvio José Machado Wilton José Machado



classificados Goiás, Tocantins e DF, 28 de Março de 2019 DIÁRIO DO ESTADO6 

RIO MANSO TECNOLOGIA S/A.
NIRE 52300019206

CNPJ/MF nº 26.395.283/0001-01

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA RIO MANSO 
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A PARA APROVAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO DE 2018 E 
ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPA-
NHIA, EM SEDE DE AGO, E INFORMAR O NOVO ENDEREÇO 
DA COMPANHIA, E ALTERAR O PRAZO DO MANDATO DOS 
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM SEDE 
DE AGE.

DATA, HORA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 22 (vinte e dois) de 
março de 2019 (dois mil e dezenove), reuniram-se, em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, na sede social da Companhia 
RIO MANSO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, socie-
dade anônima inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.480.864/0001-13, 
com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Co-
mercial do Estado do Goiás, com número de NIRE 52300016151, 
na sede da Sociedade, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na 
Rua 34, esquina com Rua 15, nº 29, Qd. H16, Lt. 01 e 02, Setor 
Marista, CEP 74.150-220.

PRESENÇA: A assembleia foi instalada com a presença da acio-
nista VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, situada à 
Avenida Caiapó, Qd. 85, Lote 131E, nº. 1723, Setor Santa Geno-
veva, CEP 74.672-400, Goiânia - GO, devidamente registrada na 
Junta Comercial do Estado de Goiás sob n° NIRE 52300016479, 
em sessão de 01/11/2013, com inscrição no CNPJ sob o n° 
14.016.130/0001-27, na qualidade de acionista detentora da tota-
lidade do capital social em virtude da RIO MANSO TECNOLOGIA 
S/A ser sua subsidiária integral, neste ato representada por seu 
Diretor WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, divorciado, enge-
nheiro civil, inscrito no CREA GO/TO sob o nº 3.151/D, portador 
da cédula de identidade nº 507.424-1185551 SSP/GO, inscrito no 
CPF/MF sob nº 301.127.101-15, residente e domiciliado à Rua 12, 
nº 1382, apto 2100, Torre Ceasar, Residencial Imperador, Jardim 
Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-150. Presentes ainda os candi-
datos aos cargos do Conselho de Administração da Companhia, 
quais sejam: o Sr. WILTON JOSÉ MACHADO, acima qualificado; 
a Sra. ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casa-
da, empresária, portadora da C.I. n.° 1.047.490-2632250 - SSP/
GO, C.P.F. n° 320.612.001-25, residente e domiciliada na Rua 
Aspilia esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, S/N, Resi-
dencial Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia/GO; e o 
Sr. VITOR MACHADO E ALMEIDA, brasileiro, solteiro, engenheiro 
civil, portador da CI nº.  4319126 SSP/GO, C.P.F nº 015.851.921-
39, residente e domiciliado na Rua Aspilia esquina com Rua Pau 
Cetim, Qd. E3, Lt. 09, S/N, Residencial Alphaville Flamboyant, 
CEP 74.884-547, Goiânia – GO.

MESA: Dispensadas as formalidades de convocação por estar 
presente a totalidade dos acionistas, nos termos do §4º do art. 
124 da Lei das S/As, declarando, portanto, todos os acionistas 
que tomaram prévio conhecimento da matéria que seria debatida, 
por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos 
trabalhos o Sr. WILTON JOSÉ MACHADO, que convidou a mim 
ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, para secretariá-lo, o 
que aceitei.

ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, 
que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja: (i) 
em sede de AGO apreciar as contas dos administradores, exami-
nar e aprovar o balanço patrimonial e as demonstrações finan-
ceiras relacionadas ao exercício social do ano de 2018 (dois mil 
e dezoito) e eleger os membros do Conselho de Administração 
da Companhia; (ii) em sede de AGE alterar o endereço da Com-
panhia e alterar o prazo do mandato dos membros do conselho 
de administração; (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por meio da presente ata formal de ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA a acionista declara, por unanimidade 
e sem qualquer restrições, que os documentos mencionados na 
ordem do dia foram colocados a sua disposição com antecedência 
de trinta dias, motivo pelo qual após a sua leitura foram APROVA-
DOS por unanimidade o balanço patrimonial e as demonstrações 
financeiras relacionadas ao exercício social do ano de 2018 (dois 
mil e dezoito) e ELEGER para compor o Conselho de Administra-
ção da Sociedade, os Srs. (a) WILTON JOSÉ MACHADO, para 
o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) ÉLCIA 
DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, e (c) VITOR MACHADO E AL-
MEIDA, todos qualificados no preâmbulo desta ata, que receberão 
remuneração mensal de um salário mínimo oficial do País vigente 
à época dos efetivos pagamentos, todos com mandato unificado 
de 3 (três) anos, até 22 de março de 2022, previsto no paragra-
fo 1º, artigo 14º, seção I - conselho de administração, capítulo V 
– administração da companhia, do Estatuto Social. Os membros 
do Conselho de Administração da Sociedade ora eleitos, abaixo 
assinados, ficam investidos nos cargos neste ato, formalizando o 
termo de posse por meio do presente instrumento, com comple-
mentar investidura nos cargos mediante assinatura dos respecti-
vos termos de posse no livro próprio. 

Ato contínuo, por meio da presente ata formal de ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, após a discussão da ordem do dia, 
postas as matérias em votação, restou deliberado o quanto segue:

1. A acionista aprova a alteração do endereço da Companhia 
que passará a ser Avenida Caiapó, nº 1723, Qd. 85, Lt. 131 E, 
Bairro Santa Genoveva, Goiânia – GO, CEP 74.672-400, e de 
consequência alteração na redação do artigo 2º do Estatuto Social 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro no Município de Goiâ-
nia, Estado de Goiás, na Avenida Caiapó, nº 1723, Qd. 85, Lt. 131 
E, Bairro Santa Genoveva, CEP 74.672-400.

2. A acionista resolve aumentar de 01 (um) ano para 03 (três) 
anos o prazo de mandato dos membros do conselho de admi-
nistração da companhia, de consequência aprova alteração na 
redação do artigo 14 do Estatuto Social que passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Artigo 14º - O Conselho de Administração será composto por 03 
(três) membros, eleitos pela Assembleia Geral para o exercício da 
função e por ela destituíveis a qualquer tempo. Um dos membros 
do Conselho de Administração será designado Presidente.

Parágrafo 1º - O prazo de mandato dos membros do Conselho de 
Administração é de 3 (três) anos, unificado para todos os mem-
bros, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária subse-
quente ao término de seus mandatos, permitida a reeleição. 

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho de Administração toma-
rão posse mediante assinatura do termo respectivo, lavrado em 
livro próprio, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus 
sucessores.

Parágrafo 3º - Na ausência ou impedimento temporário do Presi-
dente, a presidência do Conselho de Administração será exercida 
pelo membro escolhido pela maioria dos Acionistas. No caso de 
ausência permanente de pelo menos 02 (dois) Conselheiros as 
reuniões do Conselho ficarão suspensas até a convocação de 
uma Assembleia Geral Extraordinária para eleger os novos mem-
bros.

3. Continuam por inalteradas as demais cláusulas e disposições 
do Contrato Social Original e posteriores alterações que não fo-
ram modificadas pela presente alteração contratual, motivo pelo 
qual restou deliberado APROVAR neste ato a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, o qual, lido e rubricado pelos com-
ponentes da mesa, passa a fazer parte do presente instrumento 
como ANEXO I.

DECLARAÇÕES DO CONSELHO ELEITO: Os conselheiros elei-
tos DECLARAM que aceitam sua eleição e assumem o compro-
misso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, 
de acordo com a lei e o Estatuto Social, e, ainda, que receberão 
eventuais citações e intimações em processos administrativos e 
judiciais relativos a atos de suas gestões nos endereços acima 
indicados. DECLARAM ainda, cada um por sua vez, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração 
nem os cargos que porventura forem nomeados na sociedade, e 
que tampouco foram condenados por crime falimentar, de prevari-
cação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popu-
lar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica, a 
propriedade, ou a qualquer outra pena criminal que vede, ou im-
peçam-nos, ainda que temporariamente, do exercício da atividade 
mercantil ou comercial.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor 
Presidente ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer 
uso. Como não existiu qualquer manifestação, foi suspensa a as-
sembleia para lavratura da presente ata no livro próprio. Deu o 
Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata 
em uma única via, a qual, depois de lida e achada conforme, foi 
aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada 
pelos membros da mesa que presidiu e assinada pela totalidade 
dos presentes, acionistas e diretores eleitos. Certificamos que a 
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

WILTON JOSÉ MACHADO
Presidente ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA

Secretária

Acionista:
VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Membros eleitos para o Conselho de Administração:

ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA
VITOR MACHADO E ALMEIDA 

WILTON JOSÉ MACHADO
Presidente do Conselho de Administração 

TERMO DE POSSE

Eu, WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, divorciado, engenheiro 
civil, inscrito no CREA GO/TO sob o nº 3.151/D, portador da cédu-
la de identidade nº 507.424-1185551 SSP/GO, inscrito no CPF/MF 
sob nº 301.127.101-15, residente e domiciliado à Rua 12, nº 1382, 
apto 2100, Torre Ceasar, Residencial Imperador, Jardim Goiás, 
Goiânia-GO, CEP 74.810-150, eleito para o cargo de Presidente 
do Conselho de Administração desta Companhia, com mandato 
de 03 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o com-
promisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu 
cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este 
Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em 
nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 
6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a admi-
nistração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou 
por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fali-
mentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos de-
correntes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

WILTON JOSÉ MACHADO

TERMO DE POSSE

Eu, ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casada, 
empresária, portadora da C.I. n.° 1.047.490-2632250 - SSP/GO, 
C.P.F. n° 320.612.001-25, residente e domiciliada na Rua Aspilia 
esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, S/N, Residencial 
Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia/GO, eleita para 
o Conselho de Administração desta Companhia, com mandato de 
03 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compro-
misso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu 
cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este 
Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em 
nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 
6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a admi-
nistração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou 
por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fali-
mentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos de-
correntes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

ELCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA

TERMO DE POSSE

Eu, VITOR MACHADO E ALMEIDA, brasileiro, solteiro, en-
genheiro civil, portador da CI nº.  4319126 SSP/GO, C.P.F nº 
015.851.921-39, residente e domiciliado na Rua Aspilia esquina 
com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lt. 09, S/N, Residencial Alphaville 
Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia – GO, eleito para o Conse-
lho de Administração desta Companhia, com mandato de 03 (três) 
anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de 
cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de 
acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo 
de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em 
nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 
6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a admi-
nistração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou 
por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fali-
mentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos de-
correntes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

VITOR MACHADO E ALMEIDA

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL 
RIO MANSO TECNOLOGIA S.A.

CAPÍTULO I
NOME, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º - Esta sociedade anônima de capital fechado denomina-
se RIO MANSO TECNOLOGIA S.A., e será regida por este Esta-
tuto Social e disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro no Município de Goi-
ânia, Estado de Goiás, na Avenida Caiapó, Qd. 85, Lote 131E, nº. 
1723, Setor Santa Genoveva, CEP 74.672-400.

Parágrafo Único – A Companhia poderá a qualquer tempo, abrir 
ou fechar filial, ter sucursais e filiais em todo território nacional, 
mediante deliberação dos acionistas.
Artigo 3º - A Companhia tem como objeto social:

(i) Exploração de estacionamentos públicos ou privados, sub-
terrâneos ou de superfícies, com fornecimento e instalação de 
equipamentos, para venda, locação ou prestação de serviços de 
controle de acesso, de transmissão de dados, de armazenamento 
e disponibilização de créditos de estacionamento incluindo, de-
senvolvimento de projetos, implantação, manutenção, gestão mo-
nitoramento de imagens, sistemas de sinalização fixa ou variável, 
dentre outros vinculados, conforme CNAE: 5223-1/00 EXPLORA-
ÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS;

(ii) Serviço especializado em suporte técnico, manutenção e ou-
tros serviços em tecnologia de informação, conforme CNAE 6209-
1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO;

(iii) Prestação de serviços de internet, extranet, intranet, hospe-
dagem de websites e hostings, banners, exploração comercial de 
websites, veiculação de publicidade na internet, aluguel de espa-
ços físicos e lógicos em data centers, conforme CNAE 6311-9/00 
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE 
APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET;

(iv) Prestação de serviços de telecomunicações por fio e sem 
fio, assim como serviços de comunicação e multimídia, confor-
me CNAE: 6130-2/00 TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE e 
6110-8/03 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM;

(v) Desenvolvimento, elaboração, execução e manutenção de 
projetos de redes elétricas, redes de dados lógicos e/ou comercia-
lização de produtos e serviços de automação residencial, comer-
cial, industrial e veicular, conforme CNAE 7112-0/00 - SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA;

(vi) Monitoramento remoto e local; segurança eletrônica residen-
cial, comercial, industrial e veicular, sistemas de vigilância eletrô-
nica em hospitais, instituições públicas, parques, concessioná-

rias, estacionamentos subterrâneos e/ou de superfície, conforme 
CNAE: 8020-0/01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SIS-
TEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO;

(vii) Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras ativi-
dades relacionadas, conforme CNAE 6311-9/00 - TRATAMENTO 
DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET;

(viii) Desenvolvimento e administração de bancos de dados pró-
prios e/ou de terceiros, conforme CNAE 6201-5/01 - DESENVOL-
VIMENTO DE PROJETOS E MODELAGEM DE BANCO DE DA-
DOS SOB ENCOMENDA;

(ix) Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias no trata-
mento da informação digitalizada, conforme CNAE 6201-5/01 DE-
SENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB 
ENCOMENDA;

(x) Aquisição, desenvolvimento, produção, customização, repre-
sentação, locação e venda de software e outros artigos congêne-
res por meio eletrônico, conforme CNAE 4751-2/01 COMÉRCIO 
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI-
MENTOS DE INFORMÁTICA;

(xi) Importação, exportação, locação, compra e venda de produ-
tos, soluções e serviços de informática, conforme CNAE 4751-
2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPA-
MENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;

(xii) Representante Comercial, conforme CNAE: 4619-2/00 - RE-
PRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO 
DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO;

(xiii) Participação em outras sociedades, conforme CNAE 6462-
0/00 HOLDINGS DE INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRAS;

(xiv) Importação, exportação, locação e venda de equipamentos 
eletroeletrônicos, conforme CNAE 5250-8/01 SERVIÇOS DE AS-
SESSORIA EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARGAS E 
SERVIÇOS;

(xv) Outras atividades incluindo consultoria na prestação de ser-
viços de tecnologia da informação, conforme CNAE 6204-/0-00 
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Parágrafo Único - A Companhia poderá exercer as atividades 
de seu objeto social no país ou no exterior, seja diretamente ou 
através de subsidiárias, ou através de participação no capital de 
outras sociedades.

Artigo 4º -  O prazo duração da Companhia é por tempo indetermi-
nado, com início de suas atividades no ato de registro do presente 
Estatuto na Junta Comercial do Estado de Goiás.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 1.000,00 (um mil reais), dividi-
do em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas, no valor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, sendo a propriedade das ações compro-
vada pela inscrição do nome dos acionistas no livro de “Registro 
de Ações Nominativas”.

Parágrafo 1º- O capital social será representado exclusivamente 
por ações ordinárias, e cada ação ordinária dará direito a um voto 
nas deliberações da Assembleia Geral. É vedada à Companhia a 
emissão de partes beneficiárias.

Parágrafo 2º- É facultado à Companhia criar e/ou emitir, em decor-
rência de subscrição ou desdobramento, ações preferenciais, em 
um ou mais classes, mesmo que mais favorecidas do que as an-
teriormente existentes, fixando-lhes as respectivas preferências, 
vantagens, condições de resgate, amortização ou conversão.

Parágrafo 3º- Os acionistas terão preferência na subscrição de 
novas ações da Companhia, nos termos do art. 171 da Lei nº 
6.404/76 (conforme alterada). O prazo para exercício do direito de 
preferência será de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO III
ÓRGÃOS PERMANENTES DA COMPANHIA

Artigo 6º - São órgãos permanentes da Companhia:

(a) a Assembleia Geral;
(b) o Conselho de Administração; e
(c) a Diretoria.

CAPÍTULO IV
ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 7º - A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os 
negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as delibera-
ções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.

Parágrafo 1º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 
1 (uma) vez por ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao 
término do exercício social, para deliberar sobre as matérias que 
lhe são atribuídas por lei e, extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais o exigirem, bem como nos casos previstos em 
lei e neste Estatuto.

Parágrafo 2º- A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente 
do Conselho de Administração, na forma da lei. As Assembleias 
Gerais serão consideradas validamente instaladas (i) em primeira 
convocação, com a presença de acionistas detentores de, no mí-
nimo, 3/4(três quartos) das ações ordinárias; ou (ii) em segunda 
convocação, com acionistas detentores de, no mínimo, 2/3(dois 
terços) das ações ordinárias.

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades de convoca-
ção para Assembleia Geral, será considerada regularmente con-
vocada a Assembleia na qual comparecerem todos os acionistas 
da Companhia.

Artigo 8º-  Só poderão tomar parte da Assembleia Geral os acio-
nistas que estejam inscritos no Livro de Registro de Ações Nomi-
nativas da Companhia.

Parágrafo Único - O acionista poderá fazer representar-se nas 
Assembleias Gerais por procurador, respeitadas as disposições 
da lei.

Artigo 9º - Depois de assinarem o Livro de Presença, os acionistas 
escolherão o Presidente e o Secretário, os quais dirigirão os tra-
balhos da Assembleia Geral.

Artigo 10 - Todas as deliberações da Assembleia Geral serão apro-
vadas por votos de acionistas detentores de ações equivalentes 
a, no mínimo, 50,1% (cinquenta vírgula um por cento) das ações 
ordinárias. Além das demais atribuições estabelecidas em lei, é 
de competência exclusiva da Assembleia Geral deliberar sobre as 
matérias abaixo relacionadas:

(a) Qualquer alteração nos direitos, preferências, vantagens, po-
deres ou restrições atribuídas às ações da Companhia, ou criação 
de classes de ações;

(b) Aprovação das demonstrações financeiras anuais da Compa-
nhia;

(c) A cessão de uso, alienação, transferência ou licenciamento, 
fora do curso normal dos negócios da Companhia, de marcas, ex-
pressões, slogans, logotipos, licenças, software e qualquer outro 
tipo de propriedade intelectual que pertençam à Companhia ou a 
sociedades controladas pela Companhia;

(d) Definição e modificação da política de dividendos da Compa-
nhia;

(e) Liquidação, dissolução, pedido de autofalência ou de recupe-
ração judicial ou extrajudicial da Companhia;

(f) Quaisquer reduções, com devolução de capital aos acionis-
tas, ou aumentos do capital social da Companhia;

(g) Resgate, amortização ou recompra de ou negociação com 
ações ou de quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações 
de emissão da Companhia;

(h) Qualquer grupamento, bonificação, desdobramento ou con-
versão de ações da Companhia; e

(i) Reorganizações societárias, inclusive fusões, incorporações, 
cisões, aquisição envolvendo a Companhia ou suas controladas, 
exceto pelas operações exclusivamente internas, assim entendi-
das como aquelas que envolvam a Companhia de um lado e suas 
subsidiárias integralmente controladas de outro;

Artigo 11 - A manifestação de voto favorável de representante da 
Companhia com relação a qualquer deliberação sobre as matérias 
acima relacionadas em assembleias gerais e em outros órgãos 
societários das sociedades controladas pela Companhia, direta ou 
indiretamente, dependerá de aprovação da Assembleia Geral, na 
forma exposta no Artigo 10 acima.

Artigo 12 - O eventual exercício, por qualquer dos acionistas, do 
direito de voto nas Assembleias Gerais da Companhia em desa-
cordo com as disposições estabelecidas em acordos de acionistas 
registrados pela Companhia obrigará o presidente da Assembleia 
Geral a não computar o voto proferido pelo acionista com infração 
ao disposto no seu respectivo acordo de acionista.

CAPÍTULO V
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 13 - A Companhia será gerida e administrada inicialmente 
por um Conselho de Administração e uma Diretoria. A remune-
ração global do Conselho de Administração e da Diretoria será 
fixada pela Assembleia Geral, e dividida entre seus membros con-
forme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração.

SEÇÃO I
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto por 03 
(três) membros, eleitos pela Assembleia Geral para o exercício da 
função e por ela destituíveis a qualquer tempo. Um dos membros 
do Conselho de Administração será designado Presidente.

Parágrafo 1º - O prazo de mandato dos membros do Conselho de 
Administração é de 3 (três) anos, unificado para todos os mem-
bros, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária subse-
quente ao término de seus mandatos, permitida a reeleição. 

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho de Administração toma-
rão posse mediante assinatura do termo respectivo, lavrado em 
livro próprio, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus 
sucessores.

Parágrafo 3º - Na ausência ou impedimento temporário do Presi-
dente, a presidência do Conselho de Administração será exercida 
pelo membro escolhido pela maioria dos Acionistas. No caso de 
ausência permanente de pelo menos 02 (dois) Conselheiros as 
reuniões do Conselho ficarão suspensas até a convocação de 
uma Assembleia Geral Extraordinária para eleger os novos mem-
bros.

Artigo 15 - O Conselho de Administração se reunirá, ordinaria-
mente, uma vez por ano e, extraordinariamente, sempre que ne-
cessário, mediante a convocação realizada pelo Presidente, seu 
substituto ou pela maioria de seus membros, por escrito, através 
de carta ou e-mail, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, 
indicando os assuntos a serem tratados. A convocação será dis-
pensada com relação a uma reunião a que comparecerem, ou na 
qual estiverem representados, todos os membros do Conselho de 
Administração.

Artigo 16 - As reuniões do Conselho de Administração somente 
serão instaladas com a presença da totalidade de seus membros 
em primeira convocação e, em segunda convocação, com a pre-
sença de ao menos 2 (dois) membros. A segunda convocação 
deverá ter a mesma ordem do dia da primeira e deverá ser re-
alizada em, no mínimo, 5 (cinco) dias após a data da primeira 
convocação. A segunda convocação deverá ser realizada neces-
sariamente por meio de carta enviada com aviso de recebimento 
para o endereço constante do termo de posse ou por protocolo 
assinado pessoalmente pelo respectivo conselheiro.

Artigo 17 - Os conselheiros poderão participar de qualquer reunião 
do Conselho de Administração através de teleconferência, video-
conferência ou telepresença, desde que assinem a ata respectiva 
ao final da reunião, ainda que via documento digitalizado, e po-
derão se fazer representar para esse fim, por meio de carta ou 
correio eletrônico enviado a qualquer outro conselheiro, contendo 
seus respectivos votos com relação a todas as matérias a serem 
discutidas em tal reunião. Os conselheiros que participarem de 
uma reunião e enviarem seus votos na forma acima serão consi-
derados, para todos os fins, como presentes à reunião. Os con-
selheiros poderão se fazer acompanhar por assessores para a 
deliberação de matérias específicas.

Artigo 18 - As deliberações sobre as matérias abaixo relacionadas 
competirão ao Conselho de Administração:

(a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovan-
do as diretrizes, políticas empresariais e objetivos básicos, para 
todas as áreas principais de atuação da Companhia; 

(b) eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as 
respectivas atribuições e remunerações, observado o limite geral 
estabelecido pela Assembleia Geral;

(c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tem-
po, os livros e papeis da Companhia e solicitar informações sobre 
quaisquer atos celebrados, ou em via de celebração, pela Compa-
nhia;

(d) manifestar-se previamente sobre o relatório da administração 
e as contas da Diretoria;

(e) submeter à Assembleia Geral o destino a ser dado ao resulta-
do do exercício;

(f) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar con-
veniente, a Assembleia Geral Extraordinária;

(g) aprovar quaisquer negócios ou contratos entre a Companhia 
e/ou qualquer de seus controladas (exceto aquelas integralmente 
controladas), administradores e/ou acionistas (incluindo os sócios, 
diretos ou indiretos, dos acionistas da Companhia);

(h) aprovar a criação, subscrição, aquisição, transferência, one-
ração e/ou alienação, pela Companhia, a qualquer título ou for-
ma, em qualquer valor, de ações, quotas e/ou quaisquer valores 
mobiliários de emissão de qualquer sociedade controlada pela 
Companhia ou a ela coligada, salvo nos casos de operações que 
envolvam apenas a Companhia e empresas por ela integralmente 
controladas ou de operações de endividamento.

(i) deliberar sobre a participação da Companhia em outras so-
ciedades, bem como sobre quaisquer participações em outros 
empreendimentos, inclusive através de consórcio ou sociedade 
em conta de participação;

(j) deliberar sobre a concessão de garantias, de qualquer valor, 
a quaisquer terceiros que não sejam empresas controladas pela 
Companhia;

(k) aprovar a aquisição, alienação ou oneração, a qualquer título, 
de qualquer bem ou direito, em valor superior a R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais), sendo que em valor inferior a este a apro-
vação poderá ser feita pela diretoria;

(l) aprovar a contratação pela Companhia de operação de endi-
vidamento em valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais), sendo que em valor inferior a este a aprovação poderá ser 
feita pela diretoria;

(m) deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição, 
dentro do limite do capital autorizado da Companhia;

(n) decidir sobre qualquer alteração dos atos constitutivos das 
suas subsidiárias;

(o) exercer as demais atribuições legais conferidas em Assem-
bleia Geral ou por este Estatuto; e

(p) resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras 
atribuições que a lei ou este Estatuto não confiram a outro órgão 
da Companhia.

Parágrafo Único – A manifestação de voto favorável de represen-
tante da Companhia com relação a qualquer deliberação sobre as 
matérias acima relacionadas, em Assembleias Gerais e em outros 
órgãos societários das sociedades controladas pela Companhia, 
direta ou indiretamente, dependerá de aprovação do Conselho de 
Administração da Companhia.

SEÇÃO II
DIRETORIA
Artigo 19 - A Diretoria será composta por 2 (dois) diretores, sendo 
1 (um) Diretor Presidente, e 1 (um) Diretor sem designação es-
pecífica, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele 
destituíveis a qualquer tempo.

Parágrafo 1º - O prazo de mandato de cada Diretor é de 3 (três) 
anos, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária subse-
quente ao término de seu mandato, permitida a reeleição. 

Parágrafo 2º - Os Diretores disporão dos poderes necessários e 
convenientes para conduzir a gestão dos negócios e assuntos da 
Companhia, na forma da Lei e do presente Estatuto Social. 

Parágrafo 3º - Os Diretores tomarão posse mediante a assinatura 
do termo respectivo, lavrado em livro próprio.

Artigo 20 - Nas ausências e impedimentos de qualquer dos Dire-
tores, caberá ao Diretor Presidente a indicação de seu substituto, 
entre os demais Diretores.

Parágrafo Único - O Diretor Presidente poderá indicar, dentre os 
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demais Diretores, seu substituto temporário em caso de ausên-
cias temporárias e impedimentos.

Artigo 21 - Ocorrendo vacância no cargo de Diretor, caberá ao Con-
selho de Administração eleger o substituto que exercerá o cargo 
pelo período remanescente do mandato.

Artigo 22 - Compete à Diretoria:

(a) a prática de todos os atos necessários ao funcionamento da 
Companhia, exceto os que, por Lei ou por este Estatuto Social, 
sejam atribuídos à Assembleia Geral ou ao Conselho de Admi-
nistração, conforme o caso, representando a Companhia ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele;

(b) elaborar o relatório anual da administração, as demonstrações 
financeiras e a proposta de destinação de resultado do exercício, a 
serem submetidas à Assembleia Geral e ao Conselho de Adminis-
tração;

(c) garantir aos acionistas o acesso a quaisquer informações da 
Companhia, tais como contratos com partes relacionadas, acordos 
de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de 
outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia;

(d) criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar 
os níveis de remuneração destes

(e) escolher e destituir os auditores independentes

(f) constituir, em nome da sociedade, procuradores para o exercí-
cio de qualquer ato que envolva os interesses sociais

(g) transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromis-
sos, contrair obrigações ou fazer aplicação de recursos

(h) representar a Companhia ativa e passivamente, em processos 
administrativos ou judiciais, podendo, para tanto, outorgar procu-
ração a advogados para propositura e defesa de ações judiciais e 
procedimentos administrativos, bem como transigir, desistir, con-
fessar e renunciar direitos

(i) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e realizar apli-
cações financeiras, operações de créditos ou empréstimos bancá-
rios

(j) prestar garantias, fianças, endosso ou aval em nome da so-
ciedade em negócios do interesse desta ou a favor de coligadas e 
empresas do mesmo grupo econômico

(k) sacar, aceitar e endossar letras de câmbio; emitir, endossar e 
aceitar duplicatas; emitir e endossar notas promissórias

(l) receber e dar quitação

(m) comprar e vender, permutar, transacionar, ceder ou transferir, 
arrendar, subarrendar, locar, sublocar e outras quaisquer aquisi-
ções e alienações de bens móveis e imóveis

(n) representar a sociedade junto a quaisquer repartições públicas 
federais, estaduais e municipais e respectivas autarquias, socie-
dades de economia mista e estabelecimento de crédito, podendo 
assinar termos de responsabilidade

(o) assinar todos e quaisquer documentos de responsabilidade da 
sociedade

(p) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Conselho de Administração.

Artigo 23 -  Compete ao Diretor Presidente:

(a) definir o âmbito de responsabilidade e coordenar a atuação 
dos Diretores;

(b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e

(c) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo 
Conselho de Administração.

Artigo 24 - É facultado à Companhia nomear procuradores, deven-
do o instrumento respectivo ser assinado por 1(um) membro da 
Diretoria.

Parágrafo Único - As procurações deverão especificar os poderes 
conferidos.

Artigo 25 - Com as exceções constantes neste Estatuto, a Compa-
nhia se obriga pela assinatura isolada de:

(a) 1 (um) Diretor; ou

(b) 1 (um) procurador com poderes específicos conferidos na for-
ma do Artigo 24 deste Estatuto. 

Artigo 26 - A Diretoria se reunirá extraordinariamente, sempre 
que necessário, mediante a convocação realizada pelo Diretor 
Presidente, seu substituto ou pela maioria de seus membros, por 
escrito, através de carta ou e-mail, com antecedência mínima de 
5 (cinco) dias úteis, indicando os assuntos a serem tratados. A 
convocação será dispensada com relação a uma reunião a que 
comparecerem, ou na qual estiverem representados, todos os 
membros da Diretoria.

Artigo 27 - Os Diretores farão jus a uma retirada mensal a título de 
pró-labore, em montante a ser estabelecido mediante deliberação 
do Conselho de Administração.

CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL

Artigo 28 - O Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros e 
seus suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, funcionará de for-
ma não permanente, na forma da lei.

Artigo 29 - O mandato do Conselho Fiscal será de 1 (um) ano, per-
mitida a reeleição, sendo que a eleição deverá acontecer sempre 
por ocasião da Assembleia Geral Ordinária.

Artigo 30 - Os membros do Conselho Fiscal terão a remuneração 
que lhes for estabelecida pela Assembleia que os eleger, observa-
do, a respeito, o que dispuser a lei.

CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Artigo 31 - O exercício social terá duração de um ano e terminará 
no último dia do mês de dezembro de cada ano.

Artigo 32 - Ao fim de cada exercício social, será levantado o balan-
ço patrimonial e preparadas as demais demonstrações financeiras 
exigidas por lei, as quais serão submetidas à auditoria a ser con-
duzida por auditores independentes registrados na Comissão de 
Valores Mobiliários.

Parágrafo 1º - O Conselho de Administração poderá determinar o 
levantamento de balanço semestral ou em períodos menores, e 
aprovar a distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital pró-
prio com base nos lucros apurados nesse balanço, respeitado o 
disposto no artigo 204 da Lei n. 6.404/76 (conforme alterada).

Parágrafo 2º - A qualquer tempo, o Conselho de Administração 
também poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediá-
rios e/ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados 
ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou 
semestral.

Parágrafo 3º - Os dividendos intermediários e os juros sobre capital 
próprio serão sempre considerados como antecipação de dividen-
do mínimo obrigatório.

Artigo 33 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de 
qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provi-
são para o imposto de renda.

Parágrafo 1º - Do lucro líquido verificado na forma da lei, serão de-
duzidos 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal 
que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social.

Parágrafo 2º - Do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a 
dedução de que trata o Parágrafo 1º deste Artigo e ajustado na for-
ma do artigo 202 da Lei n. 6.404/76 (conforme alterada), destinar-
se-á 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo 
obrigatório a todos os seus acionistas.

Artigo 34 – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescre-
verão no prazo de 3 (três) anos, contado da data em que tenham 
sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da 
Companhia.
CAPÍTULO VIII
ACORDOS DE ACIONISTAS

Artigo 35 - Eventuais acordos de acionistas devidamente arquiva-
dos na sede da Companhia que, dentre outras disposições, esta-
beleçam cláusulas e condições para compra, venda, transferência 
e oneração de ações de emissão da Companhia, preferência para 
adquiri-las, exercício do direito de voto, ou poder de controle, serão 
respeitados pela Companhia, por sua Administração e pelo Presi-
dente das Assembleias Gerais.

Parágrafo Único - As obrigações e responsabilidades resultantes 
de tais acordos serão válidas e obrigarão terceiros tão logo tais 
acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro 
da Companhia. Os administradores da Companhia zelarão pela 
observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral 
ou das reuniões do Conselho de Administração, conforme o caso, 
deverão agir de acordo com o estabelecido em lei.

CAPÍTULO IX
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO, EXTINÇÃO E REEMBOLSO
Artigo 36 - Observado o disposto em eventuais acordos de acionis-
tas devidamente arquivados na sede da Companhia, esta entrará 
em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou 
em virtude de deliberação da Assembleia Geral. 

Parágrafo Único – O modo de liquidação será determinado em As-
sembleia Geral que elegerá também o liquidante. 

Artigo 37 – O reembolso aos acionistas dissidentes nos casos pre-
vistos em lei deverá ser feito com base no patrimônio líquido apura-
do em balanço realizado dentro de 60 (sessenta) dias a contar da 
data da assembleia que deu origem à dissidência. Nesse balanço 
será considerado o ativo e o passivo da sociedade e levadas em 
conta as reservas ou lucros em suspenso, as provisões, inclusive 
para tributos, as reavaliações, depreciações e demais ajustes de 
direito. Os imóveis deverão ser avaliados por 3 (três) avaliadores 
idôneos escolhidos pela Assembleia Geral em lista de 5 (cinco) 
apresentada pela diretoria.

Parágrafo Único - Calculado o patrimônio líquido segundo regras 

expostas no artigo anterior, será conhecido o valor de cada ação, 
cujo montante deverá ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas 
iguais, mensais e consecutivas, acrescidas da mesma remunera-
ção da caderneta de poupança, devendo ser emitidas notas pro-
missórias vinculadas a um contrato de compra e venda das ações.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 38 - Em caso de abertura do capital a Companhia deverá 
aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade 
mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no 
mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa

Artigo 39 – Todas as controvérsias, oriundas diretamente do pre-
sente Estatuto Social ou relativas à Companhia deverão ser sub-
metidas à arbitragem, de caráter vinculante entre os acionistas. 
Anteriormente à instauração do procedimento arbitral, os acionis-
tas deverão se reunir para tentar resolver tais divergências, dentro 
do espírito de boa-fé que os inspira. Caso tais divergências não 
sejam dirimidas pelos acionistas em até 30 (trinta) dias contados 
da data da notificação escrita enviada por qualquer dos acionistas 
para a tentativa de conciliação, as controvérsias que porventura 
surgirem na interpretação ou aplicação deste Estatuto Social serão 
resolvidas por meio de arbitragem de acordo com o Regulamento 
de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil – Canadá (“CCBC”), 
observando-se que: (i) o idioma da arbitragem será o português; 
(ii) o local da arbitragem será a cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo; (iii) a arbitragem será conduzida por 3 (três) árbitros, 
sendo que um árbitro será nomeado pela parte que requerer a 
arbitragem quando da submissão do pedido de arbitragem, outro 
pela parte em face de quem a arbitragem for requerida quando 
da submissão da resposta ao pedido de arbitragem, Os 2 (dois) 
árbitros nomeados, de comum acordo e no prazo de 10 (dez) dias 
a contar do recebimento de notificação a ser enviada pela CCBC, 
nomearão o terceiro árbitro, que irá atuar como presidente do Tri-
bunal Arbitral. Findo o período de 10 (dez) dias, caso os árbitros 
nomeados pelas partes não cheguem a um acordo sobre a no-
meação do terceiro árbitro, que deverá atuar como presidente, tal 
terceiro árbitro será nomeado pelo Presidente da CCBC. Quando 
houver múltiplas partes, como requerentes ou como requeridas, os 
múltiplos requerentes ou os múltiplos requeridos devem designar 
conjuntamente um árbitro; e (iv) a lei substantiva a ser aplicada ao 
mérito da arbitragem será a da República Federativa do Brasil. A 
lei substantiva da República Federativa do Brasil também deverá 
governar o compromisso de arbitragem estabelecido neste Artigo.
Parágrafo 1º - As decisões arbitrais serão definitivas e vincularão 
as partes para todos os efeitos, não estando sujeitas à homologa-
ção ou a qualquer recurso perante o Poder Judiciário.
Parágrafo 2º - A sentença arbitral fixará os encargos da arbitragem 
e decidirá qual das partes arcará com o seu pagamento, ou em que 
proporção serão repartidos entre as partes. Em qualquer hipótese, 
cada parte arcará com os honorários contratualmente ajustados 
com seus respectivos patronos.
Parágrafo 3º - As partes deverão manter sigilo sobre toda e qual-
quer informação referente à arbitragem.
Parágrafo 4º - Sem prejuízo da validade do compromisso estabele-
cido neste Artigo, as partes elegem, com a exclusão de quaisquer 
outros, o foro de São Paulo, Estado de São Paulo, se e quando 
necessário, para fins exclusivos de: (a) execução de obrigações 
que comportem, desde logo, execução judicial; e (b) obtenção de 
medidas coercitivas ou procedimentos acautelatórios como garan-
tia à eficácia do procedimento arbitral. O ajuizamento de qualquer 
medida nos termos previstos nesta cláusula não importa em renún-
cia ao compromisso estabelecido neste Artigo ou à plena jurisdição 
do Tribunal Arbitral.

A consolidação do Estatuto Social fica neste ato aprovada pela 
acionista.

VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CBI INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ ( MF ) 26.694.706/0001-94

NIRE 52 30001936-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CBI INFRAES-
TRUTURA S.A PARA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DO ANO DE 2018 E ELEIÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Às 14:00 horas do dia 22 (vinte e dois) 
de março de 2019 (dois mil e dezenove), reuniram-se, em Assem-
bleia Geral Ordinária, na sede social da Companhia CBI INFRA-
ESTRUTURA S.A, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 26.694.706/0001-94, com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na Junta Comercial do Estado do Goiás, sob o NIRE 
52 30001936-2, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, à Avenida 
Caiapó, Qd. 85, Lote 131E, nº. 1723, Setor Santa Genoveva, CEP 
74.672-400.

PRESENÇA: A assembleia foi instalada com a presença dos acio-
nistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, 
qual seja representada por WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, 
casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, 
inscrito no CREA GO/TO sob o nº 3.151/D, portador da cédula de 
identidade nº 507.424-1185551 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob 
nº 301.127.101-15, residente e domiciliado à Rua 12, nº 1382, apto 
2100, Torre Ceasar, Residencial Imperador, Jardim Goiás, Goiâ-
nia-GO, CEP 74.810-150; EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, 
brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, en-
genheiro civil, inscrito no CREA GO/TO sob o nº 4.928/D, portador 
da cédula de identidade nº 1.218.112, 2ª VIA, SSP/GO, inscrito 
no CPF/MF sob nº 360.212.371-53, residente e domiciliado à Rua 
Aspilia, esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, Residen-
cial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, CEP 74.884-547; ÉLVIO 
JOSÉ MACHADO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, engenheiro civil, natural de Goiânia/GO, nascido 
em 05/10/1961, filho de Tmelhão Ribeiro Machado e Maria Nilda 
Machado, inscrito no CREA GO/TO, sob o nº 3.943/D, portador da 
CI/RG nº 501.459-SSP/GO e CPF nº 333.300.261-20, residente 
e domiciliado à Rua Pau Cetim, Qd. 03, Lt. 1/10, Residencial dos 
Ipês, Alphaville Flamboyant, CEP:74884-670, Goiânia/GO; ÉLCIA 
DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casada sob regime 
de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Goiânia - 
GO, nascida em 16/07/1964, filha de Tmelhão Ribeiro Machado e 
Maria Nilda Machado, portadora da C.I. 1.047.490-2632250 SSP/
GO, CPF n°320.612.001-25, residente e domiciliado na rua Aspilia 
esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, S/N, Residencial 
Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia/GO; e ELDER 
JOSÉ MACHADO, brasileiro, casado sob regime de comunhão 
universal de bens, engenheiro civil, natural de Goiânia – GO, nas-
cido em 09/07/1965, filho de Temelhão Ribeiro Machado e Maria 
Nilda Machado, portador da CI nº MG 11.979.944 SSP/MG, CPF 
532.541.476-34, residente e domiciliado na Rua Dr. Celio Andra-
de, nº 177, apto 501, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP 
30.575-265. Presentes ainda os candidatos aos cargos do Con-
selho de Administração, quais sejam: (a) EDGAR DE ALMEIDA E 
SILVA JÚNIOR, (b) ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, e (c) 
ÉLVIO JOSÉ MACHADO, acima qualificados.

MESA: Dispensadas as formalidades de convocação por estar 
presente os acionistas detentores da totalidade do capital social, 
nos termos do §4º do art. 124 da Lei das S/As, declarando, por-
tanto, os acionistas que tomaram prévio conhecimento da matéria 

que seria debatida. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Wil-
ton José Machado, que convidou a mim Elcia de Fátima Machado 
Almeida para secretariá-lo, o que aceitei.

ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos foi lida a ordem do dia, 
qual seja: (i) apreciar as contas dos administradores, examinar e 
aprovar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras re-
lacionadas ao exercício social do ano de 2018 (dois mil e dezoito); 
(ii) eleger o Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas declaram que os documentos 
mencionados na ordem do dia foram colocados a disposição com 
antecedência de trinta dias, motivo pelo qual após a sua leitura 
foram postos em discussão e votação, tendo sido aprovados por 
unanimidade. Os acionistas deliberam ainda, sem qualquer res-
trições, ELEGER para compor o Conselho de Administração da 
Sociedade: (i) EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, eleito para 
ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; 
(ii) ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA e (iii) ÉLVIO JOSÉ 
MACHADO, todos qualificados no preâmbulo desta ata, que rece-
berão remuneração mensal de um salário mínimo oficial do País 
vigente à época dos efetivos pagamentos, todos com mandato 
unificado de 03 (três) anos, até 22 de março de 2019, previsto 
no paragrafo 1º, artigo 14º do conselho de administração, seção 
I, capítulo V do Estatuto Social. Os membros do Conselho de 
Administração da Sociedade ora eleitos, abaixo assinados, ficam 
investidos nos cargos neste ato, formalizando o termo de posse 
por meio do presente instrumento, com complementar investidura 
nos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse 
apartados que serão arquivados nos livros na sede da Companhia.

DECLARAÇÕES DO CONSELHO ELEITO: Os conselheiros elei-
tos DECLARAM que aceitam sua eleição e assumem o compro-
misso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, 
de acordo com a lei e o Estatuto Social, e, ainda, que receberão 
eventuais citações e intimações em processos administrativos e 
judiciais relativos a atos de suas gestões nos endereços acima 
indicados. DECLARAM ainda, cada um por sua vez, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração 
nem os cargos que porventura forem nomeados na sociedade, e 
que tampouco foram condenados por crime falimentar, de prevari-
cação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popu-
lar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica, a 
propriedade, ou a qualquer outra pena criminal que vede, ou im-
peçam-nos, ainda que temporariamente, do exercício da atividade 
mercantil ou comercial.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado foi suspen-
sa a assembleia para lavratura da presente ata no livro próprio. 
Deu o Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente 
ata em via única, a qual, depois de lida e achada conforme, foi 
aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada 
pelos membros da mesa que presidiu. Certificamos que a presen-
te é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

WILTON JOSÉ MACHADO 
Presidente

ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA
Secretário

Acionistas:

ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA
ELVIO JOSÉ MACHADO

WILTON JOSÉ MACHADO
EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR 

ELDER JOSÉ MACHADO

Membros eleitos para o Conselho de Administração:
ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA

ELVIO JOSÉ MACHADO

EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR 
Presidente do Conselho de Administração

TERMO DE POSSE

Eu, EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, brasileiro, casado 
sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, ins-
crito no CREA GO/TO sob o nº 4.928/D, portador da cédula de 
identidade nº 1.218.112, 2ª VIA, SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob 
nº 360.212.371-53, residente e domiciliado à Rua Aspilia, esqui-
na com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, Residencial Alphaville 
Flamboyant, Goiânia/GO, CEP 74.884-547, eleito para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração desta Companhia, com 
mandato de 3 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir 
o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes 
ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que 
firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em ne-
nhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 
e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração 
de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me en-
contrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decor-
rentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR

TERMO DE POSSE

Eu, ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casada, 
empresária, portadora da C.I. n.° 1.047.490-2632250 - SSP/GO, 
C.P.F. n° 320.612.001-25, residente e domiciliada na Rua Aspilia 
esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, S/N, Residencial 
Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia/GO, eleita para 
o Conselho de Administração desta Companhia, com mandato de 
3 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compro-
misso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu 

cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este 
Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em ne-
nhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 
e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração 
de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me en-
contrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decor-
rentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

ELCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA

TERMO DE POSSE

Eu, ÉLVIO JOSÉ MACHADO, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da CI/RG nº 501.459-SSP/GO e CPF nº 333.300.261-20, 
residente e domiciliado à Rua Pau Cetim, Qd. 03, Lt. 1/10, Resi-
dencial dos Ipês, Alphaville Flamboyant, CEP:74884-670, Goiânia/
GO, eleito para o Conselho de Administração desta Companhia, 
com mandato de 3 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e 
assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres 
inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, 
pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em ne-
nhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 
e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração 
de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me en-
contrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decor-
rentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

ELVIO JOSÉ MACHADO
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ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL DA RIO CORRENTE S/A

Nome, qualificação e domicílio Nº de ações Valor total de subscrição R$ Importância realizada R$
CCB – Construtora Central do Brasil,  14.959.420 14.959.420,00 14.959.420,00
CNPJ 02.156.313/0001-69
representada por
Edgar de Almeida e Silva Júnior
Wilton José Machado 40.580 40.580,00 40.580,00
TOTAL 15.000.000 15.000.000,00 15.000.000,00

Goiânia, 21 de março de 2019

CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA
Representada por Edgar de Almeida e Silva Júnior

WILTON JOSÉ MACHADO

RIO CORRENTE S/A
CNPJ/MF 05.319.403/0001-11

NIRE 52300009162

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
DA RIO CORRENTE S/A PARA APROVAÇÃO DAS DEMONS-
TRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO DE 2018, EM SEDE DE 
AGO, E INFORMAR O NOVO ENDEREÇO DA FILIAL DA COM-
PANHIA, EM SEDE DE AGE.

DATA, HORA E LOCAL: Às 16:00 horas do dia 21 (vinte e um) de 
março de 2019 (dois mil e dezenove), reuniram-se, em Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede social da Compa-
nhia RIO CORRENTE S/A, sociedade anônima inscrita no CNPJ/
MF sob nº 05.319.403/0001-11, com seus atos constitutivos devi-
damente arquivados na Junta Comercial do Estado do Goiás, com 
número de NIRE 52300009162, na sede da Sociedade, no Sitio 
D’Abadia, Estado de Goiás, na Fazenda Água Boa, Zona Rural, 
CEP 73.990-000.

PRESENÇA: A assembleia foi instalada com a presença dos 
acionistas representando a totalidade do capital social, ou seja, 
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, sociedade anô-
nima, sediada à Avenida Caiapó, Qd. 85, Lote 131E, nº. 1723, 
Setor Santa Genoveva, CEP 74.672-400, Goiânia - GO, inscrita 
no CNPJ/MF sob o no 02.156.313/0001-69, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Goiás sob o no 52300014531, neste ato 
representada por seu diretor EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚ-
NIOR, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 1.218.112, 2ª 
VIA, SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 360.212.371-53, resi-
dente e domiciliado à Rua Aspilia, esquina com Rua Pau Cetim, 
Qd. E3, Lote 09, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia/GO, 
CEP 74.884-547; e WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, divor-
ciado, engenheiro civil, natural de Goiânia/GO, portador da CI/RG 
nº 507.424-1185551 SSP/GO e CPF nº 301.127.101-15, residente 
e domiciliado à Rua 12, nº 1382, apto 2100, Torre Ceasar, Resi-
dencial Imperador, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-150, 
na qualidade de acionista e diretor da sociedade.

MESA: Dispensadas as formalidades de convocação por estar 
presente a totalidade dos acionistas, nos termos do §4º do art. 
124 da Lei das S/As, declarando, portanto, todos os acionistas 
que tomaram prévio conhecimento da matéria que seria debatida, 
por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência dos 
trabalhos o Sr. WILTON JOSÉ MACHADO, que convidou a mim 
EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR, para secretariá-lo, o que 
aceitei.

ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, 
que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja: (i) 
em sede de AGO apreciar as contas dos administradores, exami-
nar e aprovar o balanço patrimonial e as demonstrações financei-
ras relacionadas ao exercício social do ano de 2018 (dois mil e 
dezoito); (ii) em sede de AGE alterar o endereço da filial da Com-
panhia; (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas declaram que os documentos 
mencionados na ordem do dia foram colocados a disposição de 
todos os acionistas com antecedência de trinta dias, motivo pelo 
qual após a sua leitura foram postos em discussão e votação, ten-
do sido aprovados por unanimidade, em sede de ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA. Ato contínuo, por meio da presente ata 
formal de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, após a dis-
cussão da ordem do dia, postas as matérias em votação, restou 
deliberado o quanto segue:

(i) Os acionistas aprovam a alteração do endereço da filial da 
Companhia que passará a ser Avenida Caiapó, nº 1723, Qd. 85, 
Lt. 131 E, Bairro Santa Genoveva, Goiânia – GO, CEP 74.672-
400, e de consequência alteração na redação do artigo 2º do Es-
tatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Fazenda Água 
Boa, Zona Rural, Sítio D’Abadia – Goiás, CEP 73.990-000 e filial 
na Avenida Caiapó, nº 1723, Qd. 85, Lt. 131 E, Bairro Santa Ge-
noveva, Goiânia – GO, CEP 74.672-400, NIRE: 52900512540 EM 
22/05/2007, podendo sua administração estabelecer, onde con-
vier, agências, filiais, sucursais e representações. Sendo o foro na 
cidade de Goiânia-Goiás.

(ii) Continuam por inalteradas as demais cláusulas e disposições 
do Contrato Social Original e posteriores alterações que não fo-
ram modificadas pela presente alteração contratual, motivo pelo 
qual restou deliberado APROVAR neste ato a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, o qual, lido e rubricado pelos com-
ponentes da mesa, passa a fazer parte do presente instrumento 
como ANEXO I.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor 
Presidente ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer 
uso. Como não existiu qualquer manifestação, foi suspensa a as-
sembleia para lavratura da presente ata no livro próprio. Deu o 
Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata 
em uma única via, a qual, depois de lida e achada conforme, foi 
aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada 
pelos membros da mesa que presidiu e assinada pela totalidade 
dos presentes, acionistas e diretores eleitos. Certificamos que a 
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:
WILTON JOSÉ MACHADO

Presidente EDGAR DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR  Secretário

Acionistas:
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A.

Representada por Edgar de Almeida e Silva Júnior 
WILTON JOSÉ MACHADO

ANEXO I 

ESTATUTO SOCIAL DA 

RIO CORRENTE S/A
CNPJ/MF 05.319.403/0001-11

NIRE 52300009162

CAPITULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURA-
ÇÃO;

Artigo 1° - Sob a denominação de RIO CORRENTE S/A é insti-
tuída uma sociedade anônima que se regerá pelo presente Esta-
tuto e pela legislação especial vigente e as demais aplicáveis nos 
casos omissos;

Artigo 2° - A sociedade tem a sua sede na Fazenda Água Boa, 
Zona Rural, Sitio D’Abadia — Goiás CEP 73.990-000 e filial na 
Avenida Caiapó, nº 1723, Qd. 85, Lt. 131 E, Bairro Santa Geno-
veva, Goiânia – GO, CEP 74.672-400, NIRE: 52900512540 EM 
22/05/2007, podendo sua administração estabelecer, onde con-
vier, agências, filiais, sucursais e representações. Sendo o fora na 
cidade de Goiânia-Goiás. 

Artigo 3° - A Companhia tem por objeto específico a implanta-
ção, operação, geração e comercialização de energia elétrica da 
Pequena Central Hidrelétrica de Mambaí II — “PCH Mambaí II”, 
com autorização para implantação e exploração já obtida junto 
a ANEEL. 

Artigo 4° - O prazo de duração da Companhia será por tempo 
indeterminado. 

CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Seção I - Composição do Capital;

Artigo 5° - O capital social é de R$  15.000.000,00 (quinze mi-
lhões de Reais), todo ele realizado e dividido em 15.000.000 
(quinze milhões) de ações ordinárias nominativas, de valor no-

minal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo a quantidade de 
15.000.000 (quinze milhões) de ações ordinárias nominativas já 
totalmente integralizadas em moeda corrente nacional. 

Parágrafo Primeiro — A cada ação ordinária corresponde um voto 
nas deliberações das Assembleias Gerais. 

Parágrafo Segundo — As ações da Companhia serão todas no-
minativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de 
depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição 
financeira indicada pelo Conselho de Administração, podendo ser 
cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3° 
do art. 35 da Lei n° 6.404/76. 

Parágrafo Terceiro — A capitalização de lucros ou de reserves 
será efetivada sem modificação do numero de ações. 

Artigo 6°  - A Companhia pode emitir certificados múltiplos de 
ações e, provisoriamente, cautelas que as representem. 

Parágrafo Primeiro — Os certificados representativos das ações 
serão sempre assinados por dois Diretores, ou mandatários com 
poderes especiais, podendo a Companhia emitir títulos múltiplos 
ou cautelas. 

Parágrafo Segundo — Nas substituições de certificados, bem 
como na expedição de segunda via de certificados de ações no-
minativas, será cobrada uma taxa relativa aos custos incorridos. 

Artigo 7°  - É facultado a Companhia criar e/ou emitir, em decor-
rência de subscrição, bonificação ou desdobramento, ações pre-
ferenciais, em uma ou mais classes, mesmo que mais favorecidas 
do que as anteriormente existentes, fixando-Ihes as respectivas 
preferências, vantagens, condições de resgate, amortização ou 
conversão. 

Parágrafo Primeiro — Não será obrigatória a observância das 
proporções existentes entre as ações preferenciais das diversas 
classes e/ou entre as ações ordinárias e preferenciais. 

Parágrafo Segundo —  Poderão ser emitidas, sem direito de pre-
ferência para os antigos acionistas, ações, debêntures, partes 
beneficiárias conversíveis em ações e bônus de subscrição cuja 
colocação seja feita por uma das formas previstas no Artigo 172 
da Lei n°  6.404/76 ou em seu parágrafo Único. 

Artigo  8° - As ações preferenciais não terão direito a voto e te-
rão as seguintes preferências e vantagens: Serão assegurados 
todos os direitos que a Lei confere as ações ordinárias, exceto 
o direito a voto. As preferenciais consistem em: (i) prioridade no 
recebimento de um dividendo mínimo cumulativo equivalente a R$ 
(da ordem de 0,0001) para cada lote de 1.000 (um mil) ações, par-
ticipando de lucros distribuídos em igualdade de condições com 
as ações ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual 
ao mínimo, assegurado às ações preferenciais, ainda, o direito de 
receber o dividendo mínimo cumulativo a que fazem jus, no exer-
cício em que os lucros forem insuficientes, à conta de reserves 
de capital; (ii) reembolso sem prêmio no caso de liquidação da 
Companhia. 

Parágrafo Primeiro - O pagamento dos dividendos e a distribuição 
de ações proveniente de aumento de capital, quando for o caso, 
realizar-se-ão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o primeiro 
contado da sua declaração, a segunda contada da publicação da 
ata respectiva na forma da lei, salvo se a assembleia geral, quanto 
ao dividendo, determinar que este seja pago em prazo superior, 
mas no curso do exercício social em que for declarado. 

Parágrafo Segundo - As ações participarão dos dividendos do 
exercício em que forem emitidos, da seguinte forma: (i) as ações 
subscritas até 30 de junho de cada exercício farão jus aos dividen-
dos integrais do referido exercício social; (ii) as ações subscritas 
a partir de 1° de julho de cada exercício farão jus à metade dos 
dividendos distribuídos no referido exercício social. Seção II - Do 
Capital Autorizado; 

Artigo 9° - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital, 
independentemente de reforma estatutária, até o limite de 2.500 
(duas mil e quinhentas) ações, mediante deliberação do Conselho 
de Administração, que fixará a espécie, classe e quantidade de 
ações a serem emitidas, o preço de emissão e as condições de 
subscrição, integralização e colocação. 

Artigo 10 - A Companhia poderá, dentro do limite do capital auto-
rizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, 
outorgar opção de compra de ações a seus administradores, em-
pregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Compa-
nhia ou a sociedade sob seu controle. Seção Ill - Do Direito de 
Retirada. 

Artigo 11 - Na hipótese de retirada de acionistas, o montante a ser 
pago pela Companhia a titulo de reembolso pelos ações detidas 
pelos acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos ca-
sos autorizados par Lei, deverá corresponder ao valor econômico 
de tais ações, a ser apurado de acordo com as procedimentos 
de avaliação aceito pela Lei n° 9.457/97, sempre que tal valor for 
inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o Artigo 45 
da Lei 6.454/76.

CAPITULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 12 - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Compa-
nhia e reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro de 4 (quatro) meses 
seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar so-
bre as matérias constantes do Artigo 132 da Lei n° 6.404/76 e (ii) 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. 

Parágrafo Primeiro - A assembleia geral será convocada pela 
Diretoria, pelo Conselho Fiscal  quando  em funcionamento,  ou 
ainda nos casos e nas formas previstas no parágrafo Único do art. 
123 da Lei 6.404/76. 

Parágrafo Segundo - Os acionistas poderão ser representados 
nas assembleias gerais por procuradores que também sejam 
acionistas, advogado ou instituição financeira, devendo a prova 
de representação ser depositada na sede da companhia até 24 
(vinte e quatro) horas antes da realização da assembleia. 

Parágrafo Terceiro - As assembleias gerais serão instaladas e pre-
sididas pelo Diretor — Presidente, que convidará para secretário 
um dos acionistas presentes e, no caso de ausência, por quem a 
assembleia designar. 

Parágrafo Quarto  — A transferência de ações nominativas, no 
livro próprio, ficará suspensa a partir da data da publicação do 
edital de convocação das assembleias gerais até 48 (quarenta e 
oito) horas antes da realização da assembleia. 

Artigo  13  - Compete a Assembleia Geral, além de suas atribui-
ções previstas em lei, reunir-se para: 

a) Estabelecer a política geral da Companhia; 
b) Definir o esquema organizacional da Companhia; 
c) Determinar  sobre  a  necessidade  do  levantamento  de  balan-
ces  semestrais, intermediários ou intercalares; 
d) Eleger e destituir as diretores, além de fixar as suas atribuições; 
e) Fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar, a qualquer tempo, os 
livros e documentos da companhia; 
f) manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, 
as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras do exercí-
cio e examinar os balancetes mensais; 
g) Deliberar sabre a destinação a ser dada ao lucro líquido do 
exercício, nos termos fixados neste Estatuto; 
h)  Deliberar,  dentro  do  limite  do  capital  autorizado,  sobre  a  
emissão  de  ações, estabelecendo  as  condições  para  a  respec-
tiva  emissão,  independente  de  reforma estatutária; 
i) Autorizar a alienação, oneração e arrendamento de bens do 
ativo permanente em valor superior a 10% (dez por cento) do pa-
trimônio líquido da Companhia e de bens imóveis em qualquer 
valor, bem como a prestação de garantias, inclusive fiduciárias a 
favor de terceiros; 
j) Propor à Assembleia Geral a reforma do estatuto social, fusão, 

incorporação, cisão, dissolução e liquidação da Companhia; 
k) Deliberar sobre a grupamento ou desdobramento das  a ç õ e s 
que compõem o capital social; 
I) Autorizar a aquisição de ações da própria Companhia para ma-
nutenção em tesouraria ou  cancelamento,  bem  como deliberar 
sobre a eventual alienação das ações não canceladas; 
m) Fixar a remuneração individual dos diretores; 
n) Decidir sobre a criação e extinção de filiais, sucursais, depósi-
tos e escritórios dentro e fora do território nacional; 
o)  Exercer outras atribuições legais, bem como resolver os casos 
omissos ou não previstos neste Estatuto; 
p) Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição. 

                               CAPÍTULO IV — DA ADMINISTRACAO 
                         SEÇÃO I — NORMAS GERAIS

Artigo 14 — A Companhia será administrada por uma Diretoria, 
eleita pela Assembleia Geral, na forma da lei a deste Estatuto So-
cial, devendo a ata de reunião da Assembleia Geral que eleger, 
destituir, designar ou fixar as atribuições dos diretores, bem como 
aquela destinada a produzir efeitos perante terceiros, ser arqui-
vada na Junta Comercial do Estado e dada publicidade à mesma 
nos termos da lei. 

Parágrafo Primeiro - Cabe à Assembleia Geral fixar a remunera-
ção dos membros da Diretoria. A remuneração poderá ser votada 
em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo 
então a Assembleia Geral deliberar sobre sua distribuição. 

Parágrafo Segundo - Os Diretores serão investidos em seus car-
gos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, den-
tro dos 30 (trinta) dias que se seguirem a sua eleição, admitida 
a reeleição. 

Parágrafo Terceiro - Os membros da Diretoria ficam dispensados 
de prestar caução em garantia de sua gestão. 

Artigo 15 - A  Diretoria  será  composta de 0 3  
(três) Diretores, acionistas ou  não, residentes  no  País,  eleitos 
pela Assembleia Geral para mandato de 03 (três)  anos, admitida 
a reeleição, sendo1(um)Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Admi-
nistrativo e 1(um) Diretor Financeiro, destituíveis a qualquer tem-
po pela Assembleia Geral. 

Artigo  16  - Caberá, ainda, ao Diretor Presidente coordenar as 
atividades dos demais Diretores, bem coma presidir as reuniões 
da Diretoria. 

Parágrafo Único - Caberá ao Diretor Administrativo substituir o 
Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos tempo-
rários. 

Artigo  17 - Compete ao Presidente da Diretoria convocar e 
presidir as reuniões da Companhia, cabendo  ao  Diretor  Adminis-
trativo  substitui-lo  em  suas  ausências  ou impedimentos tempo-
rários. 

Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral poderá eleger suplentes 
para os membros da Diretoria. 

Artigo 18 - Em caso de vacância definitiva no cargo de diretor ou 
impedimento do titular, será convocada Assembleia Geral, dentro 
de 30 (trinta) dias, pare eleição do substituto, a fim de cumprir o 
restante do mandato do substituído. 

Paragrafo Único - Nos casos de impedimento temporário do di-
retor, licença ou férias, as atribuições do diretor afastado serão 
exercidas em conjunto pelos dois diretores restantes. 

Artigo  19 -  A  diretoria  reunir-se-á,  ordinariamente,  a  cada  
12 (doze) meses,  e, extraordinariamente, quando convocada por 
qualquer diretor, com antecedência de 5 (cinco) dies úteis. 

Parágrafo Primeiro - A convocação será dispensada sempre que 
estiver presente à reunião a totalidade dos membros em exercício 
da Diretoria. 

Parágrafo Segundo - O quorum de instalação das reuniões da Di-
retoria é o da maioria dos membros em exercício. As deliberações 
da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos Diretores, 
cabendo a cada Diretor um voto. 

Parágrafo Terceiro - As deliberações da Diretoria serão lavradas 
no livro de atas de reunião da Diretoria, tornando-se efetivas com 
a assinatura de tantos membros quantos bastem para constituir o 
quorum requerido para a deliberação. 

Parágrafo Quarto - Em suas ausências ou impedimentos temporá-
rios, os diretores serão substituídos, de acordo com suas próprias 
indicações, por um outro diretor, cabendo ao indicado, além de 
seu próprio voto, o de seu representado. 

Artigo 20 - Findo o mandato, os diretores permanecerão no exercí-
cio dos seus cargos até a investidura dos novos diretores eleitos. 

Artigo  21 - Os atos que representem alienação de bens imóveis 
ou participações societárias permanentes da Companhia, bem 
como a concessão de avais, fianças ou outras garantias, serão 
praticados: a) conjuntamente por dois membros da Diretoria ou 
b) conjuntamente por um diretor e um procurador nomeado em 
mandato com poderes para praticar o ato específico. 

Parágrafo Primeiro   Todos os documentos que criem obrigações 
para a Companhia ou desonerem terceiros de obrigações para 
com a Companhia, inclusive a emissão, o aceite ou o endosso 
de duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e títulos equi-
valentes, a abertura, a movimentação ou extinção de contas de 
depósito bancário deverão, sob pena de não produzirem efeitos 
contra a Companhia, ser assinados por 02 (dois) diretores. 

Parágrafo Segundo - As procurações outorgadas pela Companhia 
deverão: a) ser assinadas por 02 (dois) diretores; b) especificar 
expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar 
da assunção das obrigações de quo trata a parágrafo anterior; c) 
vedar o substabelecimento e d) conter prazo de validade limitado 
a, no máximo 1 (um) ano. O prazo previsto neste Artigo e a restri-
ção quanto ao substabelecimento não se aplicam as procurações 
outorgadas a advogados para representação da Companhia em 
processos judiciais ou administrativos. 

Parágrafo Terceiro - Excepcionalmente, a Companhia poderá ser 
representada nos atos a que se refere o caput deste Artigo e/ou 
o seu §1° mediante a assinatura isolada de um Diretor ou de um 
mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autoriza-
ção expressa da Diretoria. 

Parágrafo Quarto - É vedado aos diretores e aos mandatários 
obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, 
bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia, 
salvo nos casos em que houver aprovação em Assembleia Geral 

nos termos do artigo 13 deste Estatuto. 

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA

Artigo 22 - Compete à Diretoria, nos limites fixados por este Es-
tatuto: 

a) Decidir sobre os planos de expansão ou de redução das ati-
vidades; 
b) Convocar as Assembleias Gerais; 
c) Escolher e destituir os auditores independentes; 
d) resolver os casos omissos ou não previstos neste Estatuto; 
e) Elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada 
exercício; 
f) Criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os 
níveis de remuneração pessoal; 
g) Transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromis-
sos, contrair obrigações, fazer aplicação de recursos, adquirir, ou 
hipotecar, empenhar ou de qualquer forma onerar bens móveis 
ou imóveis e conceder garantias assinando os respectivos termos 
e contratos; 
h) Representar a Companhia ativa e passivamente, em processos 
administrativos ou judiciais; 
i) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; 
j) Exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas 
pela Assembleia Geral. 

CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL

Artigo  23  - O Conselho Fiscal da Companhia, com as funções 
fixadas em lei, será composto de três membros efetivos e igual 
número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia 
Geral. 

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal somente funcionará nos 
exercícios sociais em que sua instalação for solicitada por acio-
nistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações 
com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito 
a voto,  se  existentes,  a cada  período  de  seu  funcionamento 
terminará  na  primeira Assembleia Geral ordinária subsequente. 

Parágrafo Segundo - A remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, durante o 
período em que Órgão funcionar e estiverem no efetivo exercício 
das suas funções, observado o parágrafo 3° do artigo 162 da Lei 
n° 6.404/76, com redação dada pela Lei n° 9.457/97. 

Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho Fiscal, sem pre-
juízo dos poderes individuais conferidos por lei a seus membros, 
serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. 

CAPITULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 24 - O exercício social coincidirá com o ano civil. 

Artigo 25 - Em 31 de dezembro de cada ano, será levantado um 
Balanço geral e a respectiva conta de resultados. Fica determi-
nada a restrição da distribuição de lucros da Companhia ao que 
vier a ser anualmente determinado pela Assembleia Geral Ordi-
nária, observadas sempre as determinações a ser eventualmente 
firmadas com a Caixa Econômica  Federal,  o  Banco  Nacional  
de  Desenvolvimento -  BNDES,  o  Fundo Constitucional do Cen-
tro Oeste a agentes financeiros que deverão prioritariamente ser 
cumpridas. 

Parágrafo Único - Os dividendos não reclamados no prazo de 5 
(cinco) anos, a contar da data de sua distribuição, prescreverão a 
favor da sociedade. 

Artigo  26  - A Companhia levantará balanços semestrais, po-
dendo, ainda, levantar balanços em períodos menores e declarar, 
por deliberação da Diretoria ou da Assembleia Geral,  dividendos  
à  conta  do  lucro  apurado  nesses  balanços.  Deve-se observar, 
entretanto, que para a aplicação de todas as prerrogativas descri-
tas neste artigo, devem ser cumpridas as limitações previstas em 
lei a observada a disposição contida no artigo 25 anterior de se 
somente distribuir lucros da companhia após a integral amortiza-
ção dos contratos de financiamento com agentes financeiros. 

Parágrafo Primeiro - Os dividendos assim declarados constituirão 
antecipação do dividendo obrigatório a que se refere o Artigo 33 
deste Estatuto Social. 

Parágrafo Segundo - Ainda por deliberação da Diretoria, poderão 
ser distribuídos dividendos intermediários, a conta de lucros acu-
mulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço 
anual ou semestral. Também mediante deliberação da Diretoria, 
os dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a 
título de juros sobre o capital social. 

CAPITULO VII - DA DISSOLUÇAO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO

Artigo 27  - A dissolução e a liquidação com consequente extinção 
da sociedade serão efetuadas de acordo com a legislação em vi-
gor ou por deliberação da Assembleia Geral. 
Artigo  28 - Compete  à Diretoria, se mantido pela assembleia 
geral,  a escolha e nomeação do liquidante. 
Artigo 29 - A assembleia geral que determinar a dissolução da 
sociedade escolherá as membros do Conselho Fiscal quo acom-
panharão a liquidação. 
Artigo 30 - Liquidado o passivo, o ativo remanescente será distri-
buído aos acionistas na forma determinada em lei. 

CAPITULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 31 - As questões omissas no estatuto serão resolvidas de 
acordo com o disposto na legislação em vigor e, no silencio des-
tas, por decisão da Diretoria. 

Artigo 32 - Este estatuto entrará em vigor na data de sua apro-
vação. 

Artigo 33 - Os diretores declaram expressamente que, em cum-
primento ao disposto no artigo 53, inciso IV do Decreto 1.800/96, 
que os impeça de exercer atividade mercantil, que não estão 
sendo processados, nem foram definitivamente condenados em 
qualquer parte do território nacional, pela prática de crime cuja 
pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso a funções ou 
cargos públicos, ou por crime de prevaricação, falência culposa  
ou fraudulenta,  peita  ou  suborno,  peculato ou  ainda  por crime  
contra  a propriedade, a economia popular ou a fé pública. 

A consolidação do Estatuto Social fica neste ato aprovada pelos 
acionistas.

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A.
Representada por Edgar de Almeida e Silva Júnior 

WILTON JOSÉ MACHADO



classificadosGoiás, Tocantins e DF, 28 de Março de 2019DIÁRIO DO ESTADO 9

ATLANTIS CONSTRUTORA S/A
CNPJ/MF 02.563.505/0001-90

NIRE 52300014506

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ATLANTIS CONS-
TRUTORA S/A PARA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DO ANO DE 2018 E ELEIÇÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 22 (vinte e dois) 
de março de 2019 (dois mil e dezenove), reuniram-se, em Assem-
bleia Geral Ordinária, na sede social da Companhia ATLANTIS 
CONSTRUTORA S/A, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 02.563.505/0001-90, com seus atos constitutivos devida-
mente arquivados na Junta Comercial do Estado do Goiás, sob 
o NIRE 52300014506, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, à 
Avenida Caiapó, Qd. 85, Lote 131E, nº. 1723, Setor Santa Geno-
veva, CEP 74.672-400.

PRESENÇA: A assembleia foi instalada com a presença da acio-
nista CBI INFRAESTRUTURA S.A, sociedade anônima inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 26.694.706/0001-94, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Goi-
ás, sob o NIRE 52 30001936-2, na cidade de Goiânia, Estado 
de Goiás, à Avenida Caiapó, Qd. 85, Lote 131E, nº. 1723, Setor 
Santa Genoveva, CEP 74.672-400, na qualidade de acionista de-
tentora da totalidade do capital social em virtude da ATLANTIS 
CONSTRUTORA S/A ser sua subsidiária integral, neste ato re-
presentada por seu Diretor WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, 
divorciado, engenheiro civil, inscrito no CREA GO/TO sob o nº 
3.151/D, portador da cédula de identidade nº 507.424-1185551 
SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 301.127.101-15, residente e 
domiciliado à Rua 12, nº 1382, apto 2100, Torre Ceasar, Residen-
cial Imperador, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-150. Pre-
sentes ainda os atuais membros do Conselho de Administração 
da Companhia, visto que candidatos a reeleição aos cargos, quais 
sejam: o Sr. WILTON JOSÉ MACHADO, acima qualificado; a Sra. 
ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casada, 
empresária, portadora da C.I. n.° 1.047.490-2632250 - SSP/GO, 
C.P.F. n° 320.612.001-25, residente e domiciliada na rua Aspilia 
esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, S/N, Residencial 
Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia/GO; e o Sr. VI-
TOR MACHADO E ALMEIDA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, 
portador da CI nº.  4319126 SSP/GO, C.P.F nº 015.851.921-39, 
residente e domiciliado na Rua Aspilia esquina com Rua Pau Ce-
tim, Qd. E3, Lt. 09, S/N, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 
74.884-547, Goiânia – GO.

MESA: Dispensadas as formalidades de convocação por estar 
presente a acionista detentora da totalidade do capital social, nos 
termos do §4º do art. 124 da Lei das S/As, declarando, portanto, 
a acionista que tomou prévio conhecimento da matéria que seria 
debatida. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Wilton José 
Machado, que convidou a mim Vitor Machado e Almeida para se-
cretariá-lo, o que aceitei.

ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, 
que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja: (i) 

apreciar as contas dos administradores, examinar e aprovar o ba-
lanço patrimonial e as demonstrações financeiras relacionadas ao 
exercício social do ano de 2018 (dois mil e dezoito), (ii) eleger o 
Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por meio da presente ata formal de ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA a acionista declara, por unanimidade 
e sem qualquer restrições, que os documentos mencionados na 
ordem do dia foram colocados a sua disposição com antecedên-
cia de trinta dias, motivo pelo qual após a sua leitura foram APRO-
VADOS por unanimidade o balanço patrimonial e as demonstra-
ções financeiras relacionadas ao exercício social do ano de 2018 
(dois mil e dezoito). Ato contínuo, resolve a acionista ELEGER 
para compor o Conselho de Administração da Sociedade, os Srs. 
(a) WILTON JOSÉ MACHADO, para o cargo de Presidente do 
Conselho de Administração; (b) ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO 
ALMEIDA, e (c) VITOR MACHADO E ALMEIDA, todos qualifica-
dos no preâmbulo desta ata, que receberão remuneração mensal 
de um salário mínimo oficial do País vigente à época dos efeti-
vos pagamentos, todos com mandato unificado de 03 (três) anos, 
até 22 de março de 2022, previsto no paragrafo 1º, artigo 14º, 
seção I - conselho de administração, capítulo V – administração 
da companhia, do Estatuto Social. Os membros do Conselho de 
Administração da Sociedade ora eleitos, abaixo assinados, ficam 
investidos nos cargos neste ato, formalizando o termo de posse 
por meio do presente instrumento, com complementar investidura 
nos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse 
apartados que serão arquivados nos livros na sede da Compa-
nhia.

DECLARAÇÕES DO CONSELHO ELEITO: Os conselheiros elei-
tos DECLARAM que aceitam sua eleição e assumem o compro-
misso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, 
de acordo com a lei e o Estatuto Social, e, ainda, que receberão 
eventuais citações e intimações em processos administrativos e 
judiciais relativos a atos de suas gestões nos endereços acima 
indicados. DECLARAM ainda, cada um por sua vez, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração 
nem os cargos que porventura forem nomeados na sociedade, 
e que tampouco foram condenados por crime falimentar, de pre-
varicação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pu-
blica, a propriedade, ou a qualquer outra pena criminal que vede, 
ou impeçam-nos, ainda que temporariamente, do exercício da ati-
vidade mercantil ou comercial.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor 
Presidente ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer 
uso. Como não existiu qualquer manifestação, foi suspensa a as-
sembleia para lavratura da presente ata no livro próprio. Deu o 
Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata 
em uma única via, a qual, depois de lida e achada conforme, foi 
aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada 
pelos membros da mesa que presidiu e assinada pela totalidade 
dos presentes. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada em livro próprio.

Mesa:
WILTON JOSÉ MACHADO
Presidente

VITOR MACHADO E ALMEIDA
Secretário

Acionista:
CBI INFRAESTRUTURA S.A

Membros eleitos para o Conselho de Administração:
ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA

VITOR MACHADO E ALMEIDA 

WILTON JOSÉ MACHADO 
Presidente do Conselho de Administração

TERMO DE POSSE

Eu, WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, divorciado, engenhei-
ro civil, inscrito no CREA GO/TO sob o nº 3.151/D, portador da 
cédula de identidade nº 507.424-1185551 SSP/GO, inscrito no 
CPF/MF sob nº 301.127.101-15, residente e domiciliado à Rua 
12, nº 1382, apto 2100, Torre Ceasar, Residencial Imperador, Jar-
dim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-150, eleito para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração desta Companhia, com 
mandato de 3 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir 
o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes 
ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que 
firmo este Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em 
nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 
6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a admi-
nistração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou 
por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fali-
mentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos de-
correntes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

WILTON JOSÉ MACHADO

TERMO DE POSSE

Eu, ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casada, 
empresária, portadora da C.I. n.° 1.047.490-2632250 - SSP/GO, 
C.P.F. n° 320.612.001-25, residente e domiciliada na Rua Aspilia 
esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, S/N, Residencial 
Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia/GO, eleita para 
o Conselho de Administração desta Companhia, com mandato de 
3 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compro-
misso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu 
cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este 

Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em 
nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 
6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a admi-
nistração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou 
por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fali-
mentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos de-
correntes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

ELCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA

TERMO DE POSSE

Eu, VITOR MACHADO E ALMEIDA, brasileiro, solteiro, en-
genheiro civil, portador da CI nº.  4319126 SSP/GO, C.P.F nº 
015.851.921-39, residente e domiciliado na Rua Aspilia esquina 
com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lt. 09, S/N, Residencial Alphaville 
Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia – GO, eleito para o Conse-
lho de Administração desta Companhia, com mandato de 3 (três) 
anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de 
cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de 
acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo 
de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em 
nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 
6.404/76 e não estar impedido de exercer o comércio ou a admi-
nistração de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou 
por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fali-
mentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos de-
correntes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

VITOR MACHADO E ALMEIDA

VM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
NIRE 52300016479

CNPJ/MF nº 14.016.130/0001-27

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA VM INVESTI-
MENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A PARA APROVAÇÃO DAS DE-
MONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO DE 2018 E ELEIÇÃO 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 22 (vinte e dois) 
de março de 2019 (dois mil e dezenove), reuniram-se, em Assem-
bleia Geral Ordinária, na sede social da Companhia VM INVESTI-
MENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 14.016.130/0001-27, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Goiás, 
com número de NIRE 52300016479, na cidade de Goiânia, Estado 
de Goiás, na Avenida Caiapó, Qd. 85, Lote 131E, nº. 1723, Setor 
Santa Genoveva, CEP 74.672-400.

PRESENÇA: A assembleia foi instalada com a presença da acio-
nista CBI INFRAESTRUTURA S.A, sociedade anônima inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 26.694.706/0001-94, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Goiás, 
sob o NIRE 52 30001936-2, na cidade de Goiânia, Estado de Goi-
ás, à Avenida Caiapó, Qd. 85, Lote 131E, nº. 1723, Setor Santa 
Genoveva, CEP 74.672-400, na qualidade de acionista detentora 
da totalidade do capital social em virtude da VM INVESTIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES S/A ser sua subsidiária integral, neste 
ato representada por seu Diretor WILTON JOSÉ MACHADO, 
brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CREA GO/TO 
sob o nº 3.151/D, portador da cédula de identidade nº 507.424-
1185551 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 301.127.101-15, re-
sidente e domiciliado à Rua 12, nº 1382, apto 2100, Torre Ceasar, 
Residencial Imperador, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.810-
150. Presentes ainda os candidatos aos cargos do Conselho de 
Administração da Companhia, quais sejam: o Sr. WILTON JOSÉ 
MACHADO, acima qualificado; a Sra. ÉLCIA DE FÁTIMA MACHA-
DO ALMEIDA, brasileira, casada, empresária, portadora da C.I. n.° 
1.047.490-2632250 - SSP/GO, C.P.F. n° 320.612.001-25, residen-
te e domiciliada na rua Aspilia esquina com Rua Pau Cetim, Qd. 
E3, Lote 09, S/N, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-
547, Goiânia/GO; e o Sr. VITOR MACHADO E ALMEIDA, brasilei-
ro, solteiro, engenheiro civil, portador da CI nº.  4319126 SSP/GO, 
C.P.F nº 015.851.921-39, residente e domiciliado na Rua Aspilia 
esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lt. 09, S/N, Residencial Al-
phaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia – GO.

MESA: Dispensadas as formalidades de convocação por estar 
presente a acionista detentora da totalidade do capital social, nos 
termos do §4º do art. 124 da Lei das S/As, declarando, portanto, 
a acionista que tomou prévio conhecimento da matéria que seria 
debatida. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Wilton José 
Machado, que convidou a mim Vitor Machado e Almeida para se-
cretariá-lo, o que aceitei.

ORDEM DO DIA: Iniciados os trabalhos, foi lida a ordem do dia, 
que já era do conhecimento de todos os presentes, qual seja: (i) 
apreciar as contas dos administradores, examinar e aprovar o ba-
lanço patrimonial e as demonstrações financeiras relacionadas ao 
exercício social do ano de 2018 (dois mil e dezoito), (ii) eleger 

Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por meio da presente ata formal de ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA a acionista declara, por unanimidade 
e sem qualquer restrições, que os documentos mencionados na 
ordem do dia foram colocados a sua disposição com antecedência 
de trinta dias, motivo pelo qual após a sua leitura foram APROVA-
DOS por unanimidade o balanço patrimonial e as demonstrações 
financeiras relacionadas ao exercício social do ano de 2018 (dois 
mil e dezoito). Ato contínuo, resolve a acionista ELEGER para 
compor o Conselho de Administração da Sociedade, os Srs. (a) 
WILTON JOSÉ MACHADO, para o cargo de Presidente do Conse-
lho de Administração; (b) ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEI-
DA, e (c) VITOR MACHADO E ALMEIDA, todos qualificados no 
preâmbulo desta ata, que receberão remuneração mensal de um 
salário mínimo oficial do País vigente à época dos efetivos paga-
mentos, todos com mandato unificado de 03 (três) anos, até 22 de 
março de 2022, previsto no paragrafo 1º, artigo 14º da seção I - 
conselho de administração, capítulo V – administração da compa-
nhia, do Estatuto Social. Os membros do Conselho de Administra-
ção da Sociedade ora eleitos, abaixo assinados, ficam investidos 
nos cargos neste ato, formalizando o termo de posse por meio do 
presente instrumento, com complementar investidura nos cargos 
mediante assinatura dos respectivos termos de posse apartados 
que serão arquivados nos livros na sede da Companhia.

DECLARAÇÕES DO CONSELHO ELEITO: Os conselheiros elei-
tos DECLARAM que aceitam sua eleição e assumem o compro-
misso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, 
de acordo com a lei e o Estatuto Social, e, ainda, que receberão 
eventuais citações e intimações em processos administrativos e 
judiciais relativos a atos de suas gestões nos endereços acima 
indicados. DECLARAM ainda, cada um por sua vez, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração 
nem os cargos que porventura forem nomeados na sociedade, e 
que tampouco foram condenados por crime falimentar, de prevari-
cação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popu-
lar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica, a 
propriedade, ou a qualquer outra pena criminal que vede, ou im-
peçam-nos, ainda que temporariamente, do exercício da atividade 
mercantil ou comercial.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor 
Presidente ofereceu a palavra para quem dela quisesse fazer 
uso. Como não existiu qualquer manifestação, foi suspensa a as-
sembleia para lavratura da presente ata no livro próprio. Deu o 
Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata 
em uma única via, a qual, depois de lida e achada conforme, foi 
aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada 
pelos membros da mesa que presidiu e assinada pela totalidade 
dos presentes. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata la-
vrada em livro próprio.

Mesa:
WILTON JOSÉ MACHADO

Presidente

VITOR MACHADO E ALMEIDA
Secretário

Acionista:
CBI INFRAESTRUTURA S.A 

Membros eleitos para o Conselho de Administração:

ELCIA DE FATIMA MACHADO ALMEIDA
 VITOR MACHADO E ALMEIDA 

WILTON JOSÉ MACHADO 
Presidente do Conselho de Administração

TERMO DE POSSE

Eu, WILTON JOSÉ MACHADO, brasileiro, divorciado, engenheiro 
civil, inscrito no CREA GO/TO sob o nº 3.151/D, portador da cédu-
la de identidade nº 507.424-1185551 SSP/GO, inscrito no CPF/MF 
sob nº 301.127.101-15, residente e domiciliado à Rua 12, nº 1382, 
apto 2100, Torre Ceasar, Residencial Imperador, Jardim Goiás, 
Goiânia-GO, CEP 74.810-150, eleito para o cargo de Presidente 
do Conselho de Administração desta Companhia, com mandato 
de 3 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o com-
promisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu 
cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este 
Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em ne-
nhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 
e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração 
de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me en-
contrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decor-
rentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

WILTON JOSÉ MACHADO

TERMO DE POSSE

Eu, ÉLCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA, brasileira, casada, 
empresária, portadora da C.I. n.° 1.047.490-2632250 - SSP/GO, 
C.P.F. n° 320.612.001-25, residente e domiciliada na Rua Aspilia 
esquina com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lote 09, S/N, Residencial 
Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia/GO, eleita para 
o Conselho de Administração desta Companhia, com mandato de 
3 (três) anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compro-
misso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu 
cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este 

Termo de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em ne-
nhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 
e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração 
de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me en-
contrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decor-
rentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

ELCIA DE FÁTIMA MACHADO ALMEIDA

TERMO DE POSSE

Eu, VITOR MACHADO E ALMEIDA, brasileiro, solteiro, en-
genheiro civil, portador da CI nº.  4319126 SSP/GO, C.P.F nº 
015.851.921-39, residente e domiciliado na Rua Aspilia esquina 
com Rua Pau Cetim, Qd. E3, Lt. 09, S/N, Residencial Alphaville 
Flamboyant, CEP 74.884-547, Goiânia – GO, eleito para o Conse-
lho de Administração desta Companhia, com mandato de 3 (três) 
anos, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de 
cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de 
acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo 
de Posse.

Declaro, também, sob as penas da Lei, não estar incurso em ne-
nhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 
e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração 
de Sociedade Mercantil em virtude de lei especial, ou por me en-
contrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública ou a propriedade; ou ainda impedimentos decor-
rentes de atuação em sociedades concorrentes ou que tenham 
interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., declaro, ainda, que 
receberei eventuais citações e intimações em processos adminis-
trativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada 
por escrito à Companhia.

Goiânia, 22 de março de 2019.

VITOR MACHADO E ALMEIDA



classificados Goiás, Tocantins e DF, 28 de Março de 2019 DIÁRIO DO ESTADO10

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------

LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------

Serviços


