
Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br

B2gazetasp.com.br
Sexta-feira, 5 De agoSto De 2022 Economia

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0011186-80.2018.5.15.0055 – 2ª VARA 
DO TRABALHO DE JAÚ. EXEQUENTES: LUCIANE CRISTINA PAVANELI. EXECUTADO: SERGIO 
HENRIQUE SAMANES E OUTROS (02) - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devida-
mente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP 
sob nº 78.903-F/SP, LEILOEIRO OFICIAL CADASTRADO SOB nº 1268 Site: https://benitoleiloes.
com.br/, E-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/
posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida 
da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a 
alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do § 2º do artigo 2º 
do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e tercei-
ros interessados de que, no período de 01/08/2022 a 27/01/2023, estará recebendo no endereço retro 
as propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos 
deste edital: IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Automóvel VW/Saveiro CE TL MB - Placa PUD-1413. DES-
CRIÇÃO DO IMÓVEL: Um veículo marca VW/Saveiro CE TL MB, tipo caminhonete, combustível ál-
cool/gasolina, Placa: PUD-1413, ano de fabricação 2014, modelo 2015, cor branca, com pintura e 
lataria em bom estado, pneus em bom estado, estofamento sem rasgos, em funcionamento, em bom 
estado geral de conservação e funcionamento. DATA DA AVALIAÇÃO: 08/07/2021 PERCENTUAL 
DA PENHORA: 100% VALOR UNITÁRIO (% PENHORADO): R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO 
JUDICIAL: 1. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 100% da 
avaliação.  2. DO BEM MÓVEL: o automóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra. 3. Fica, desde já, autorizada a visitação do imóvel pelos interessados, desde que 
acompanhados pelo CORRETOR ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia 
do presente despacho, devidamente assinada por este Juízo, à qual se dá força de MANDADO JUDI-
CIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel a ser alienado. 4. É vedado aos depositários, 
criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 14, inciso V, do 
CPC (artigo 77, inciso IV do NOVO CPC), ficando desde logo autorizado o uso de força policial, caso 
a providência se mostre necessária. 5. ÔNUS: A aquisição realizada em alienação judicial é realizada 
de forma livre e desembaraçada de ônus (dívidas) trabalhistas, tributários e fiscais, de qualquer órgão 
da Administração Pública, inscritas ou não em dívida pública, ou seja, os débitos até a data da aliena-
ção judicial sub-rogam no preço da arrematação. 6. Registre-se a possibilidade de parcelamento do 
pagamento do valor ofertado, consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 1º do NOVO CPC. 
7. Nos termos do parágrafo único o artigo 130 do Código Tributário Nacional e artigo 78 da Consoli-
dação dos Provementos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a aquisição através de aliena-
ção judicial (expropriação), tem natureza jurídica cd AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, ou seja, O ARREMA-
TANTE e o bem adquirido, não respondem por nenhum débito que incida sobre o bem, 
especialmente IPVA, MULTAS E JUROS, que são de responsabilidade do executado. 8. Nos termos 
dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º do Código de Processo Civil, o arrematante não respon-
de pelos débitos vencidos antes da arrematação. 9. A procedência e evicção de direitos dos bens 
vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva responsabilidade dos adquirentes. O 
Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades 
por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, 
consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificulda-
de quanto a: registrar a carta de alienação judicial, imitir-se na posse, e as dificuldades deverão ser 
imediatamente comunicadas ao juízo responsável para as providências cabíveis. 10. DA PROPOSTA 
CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas 
“condicionalmente”, ficando sujeitas a apreciação do Juízo responsável. 11. O exercício do direito de 
preferência só poderá ser exercido, na modalidade presencial. 12. Ressalvada a hipótese do artigo 
903, parágrafo 5º, do Novo Código de Processo Civil, a desistência da aquisição, a ausência do de-
pósito, ou inadimplemento, acarretará a perda, em favor da execução, do valor já pago, além da co-
missão destinada ao leiloeiro, sem prejuízo de aplicação de multa pela mora de 20% (vinte por cento), 
sobre o valor da venda, bem como, execução do valor remanescente que poderá ser dirigida ao pa-
trimônio dos adquirentes desistentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de 
pessoa jurídica, dispensando qualquer intimação para tanto. 13. Na hipótese de acordo, pagamento 
ou adjudicação do débito após a publicação da decisão de nomeação, mas antes da realização do 
encerramento da alienação, o corretor responsável fará jus à comissão no montante de 3% (três por 
cento) do valor de avaliação do bem. 14. Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
alienação, a cargo do adquirente, fará jus o Corretor nomeado, ao ressarcimento das despesas incor-
ridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, 
bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-A, VIII, da CLT, que serão acrescidas à execução 
15. O credor que não adjudicar os bens constritos antes da despacho de nomeação, só poderá adqui-
ri-los presencialmente durante o certame na condição de arrematante, respondendo, pela integralida-
de dos honorários do Corretor nomeado. 16. Caso o adquirente seja o próprio credor, deverá no prazo 
de 48 horas, efetuar o depósito do valor proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem 
efeito a adjudicação, ou, se for o caso, de atribuí-la ao comprador concorrente, sem prejuízo dos ho-
norários do profissional nomeado. 17. Os Embargos à alienação, de acordo com o artigo 903 do Novo 
Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos. 18. O prazo para 
eventuais embargos à alienação passará a fluir da data da intimação realizada pelo sr. Corretor, co-
municando aos executados que a alienação judicial se concretizou. 19. Servirá também a presente 
decisão como OFÍCIO ao Síndico, Administrador ou Responsável pelo(s) bem(ns) objeto(s) da aliena-
ção a fim de informar por escrito no prazo de 48 h o SALDO DEVEDOR TOTAL de eventuais taxas, 
condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça com aplicação de multa. 20. Aplica-se a presente alienação o disposto no Artigo 
893 do Código de Processo Civil. 21. Deverá o interessado proceder a impressão diretamente pela 
consulta pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado eletronicamente terá 
validade para os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006.  22. A publicação deste despacho/
edital supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à 
executada e/ou sócios, inclusive aos cônjugues quando for o caso. 23. PUBLICIDADE: Autoriza-se a 
publicidade da venda do imóvel, pelos meios idôneos de divulgação de mídia acessíveis ao Sr. Cor-
retor, conforme julgar mais conveniente e oportuno. O Sr. Corretor deverá, também, publicar o Edital 
de Venda em endereço de grande circulação da região. 24. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Por 
agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 3896-1400, 
(19) 3896-2046 e (19) 99919-2010. Mediante propostas no site https://benitoleiloes.com.br/, 
e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio de Posse, 04/08/2022, BENI-
TO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor Judicial, CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, LEILOEIRO OFICIAL 
cadastrado sob Nº 1268.

Supersonic Logística e Transportes Ltda
CNPJ 47.705.660/0001-31 - NIRE 35.201.013.788

Avenida Barão Smith de Vasconcelos, nº 630, prédio 1, Distrito Industrial, Campinas/SP CEP 13054-740, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.705.660/0004-84 e NIRE nº 35.902.949.704.

MEMORIAL DESCRITIVO ARMAZÉM GERAL
SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, sito à Avenida Otaviano Alves de Lima, 2724, Bloco B, Jardim das Graças, Cep. 02701-00, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 47.705.660/0001-31 Nire 35.201.013.788, nos termos 
de seu Contrato Social neste ato, representada por seus administradores: DENILSON SIGNORELLI, brasileiro, divor-
ciado, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 1.394-1 SSP/SC e CPF/MF sob o nº 546.879.859-04, resi-
dente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, sito à Rua Marco Aurélio nº 145, apartamento 303, Vila Romana, Cep 
05048-000 e Sr. EVERTON DOS SANTOS NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas portador da cédu-
la de identidade RG. nº 17.998.963 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Fisica CPF/MF sob o nº 
075.305.908-80, residente domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sito à Rua Cotoxó 637, aparta-
mento 41, Perdizes, Cep: 05021-000, vem respeitosamente de acordo com o decreto 1.102/1903 informar o MEMO-
RIAL DESCRITIVO da fi lial estabelecida no seguinte endereço Avenida Barão Smith de Vasconcelos, nº 630, prédio 
1, Distrito Industrial, Campinas/SP CEP 13054-740, inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.705.660/0004-84 e NIRE nº 
35.902.949.704, com o objetivo de armazém geral conforme segue: CAPITAL DA FILIAL: Nos termos da Cláusula 
5ª, paragrafo 1º, do Contrato Social da sociedade o capital social da fi lial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). CAPACI-
DADE: A área de armazenagem do Galpão é de 90.226,08 m³ (metro cubagem) e 10.741,20 m² (aproveitado). CO-
MODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere estabilidade estrutural e 
funcional, bem como as necessidades dos funcionários na área administrativas e de armazenagem (carga e 
descarga).È composto por área de armazenagem área de carga e descarga, sanitários, vestuários, refeitórios e escri-
tório. A estrutura é em concreto armado com fechamento em blocos de concreto revestido parte em litoceramica, par-
te em pintura sobre argamassa. A cobertura é estrutura metálica sob telhas metálicas, com iluminação natural atra-
vés de sheeds, das portas e caixilhos e iluminação artifi cial elétrica em luminárias tipo HO. A ventilação é feita atra-
vés das portas das docas e de venezianas do sheed contando também com os aparelhos de ar condicionados no es-
critório. O piso interno da área de armazenagem é em concreto de alta resistência, o dos sanitários e vestuários em 
cerâmica, e em concreto nas áreas externas de acesso as docas e no pátio de manobras. A caixilharia é em alumínio 
e a cobertura em estrutura metálica tipo sheed com telhas de cimento amianto. SEGURANÇA: De acordo com as 
normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços pro-
postos no regulamento interno, o armazém possui sistemas de ventilação de iluminação de emergência de hidratan-
tes e extintores e também sistema contra invasões, tais como cercas pulsativas e câmeras monitoradas por seguran-
ça privada. NATUREZA E DESCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O armazém se propõe a receber em depósito 
mercadorias de produção nacional ou estrangeiras, que não necessite de precaução especial. DESCRIÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM: 04(quatro) empilhadeiras; 05 (cinco) paleteira manual hidráulicas; 800 (oitocen-
tos) pallets de madeira; 11 (onze) notbooks; 01(uma) plastifi cadora; 03 (três ) compressor de ar. OPERAÇÕES E SER-
VIÇOS A QUE SE PROPÕE: armazenamento, carga e descarga. São Paulo, 18 de julho de 2022. SUPERSONIC LO-
GÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, Denilson Signorelli/Everton dos Santos Nunes.

REGULAMENTO INTERNO
CAPÍTULO I - DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS: ARTIGO 1º: Serão recebidas em depósitos, mercadorias 
nacionais ou estrangeiras, em armazéns, executando serviços conexos, tais como, paletização e outros similares, prati-
cando quaisquer atos pertinentes a seus fi ns, como armazenadora guardando e conservando as aludidas mercadorias. 
Paragrafo único: Serviços acessórios serão executados, desde que possíveis, e não contrários às disposições legais. 
ARTIGO 2º: A Juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: a) quando não houver es-
paço sufi ciente para armazenamento; b) tratando-se de mercadoria de fácil deterioração; c) se o condicionamento for 
precário impossibilitando a sua conservação; d) se não vier acompanhada, de documentação fi scal exigida pela legis-
lação fi scal em vigor. ARTIGO 3º: Cessa a responsabilidade pelas mercadorias depositadas em caso de: a) quebra de 
peso ou avarias por vícios ainda que ocultos, por alteração de qualidade proveniente da natureza por acondicionamen-
to dos mesmos ou por decorrência de variação atmosférica ou força maior. ARTIGO 4º: Os depósitos de mercadorias 
deverão ser feitos por ordem de depositantes, seu procurador ou preposto, dirigida a empresa que emitirá o documen-
to especial denominado “Recibo de Depósito”, contendo quantidade, especifi cação, classifi cação, marca peso e acon-
dicionamento das mercadorias. ARTIGO 5º: As indenizações a que couber de direito, prescreverão depois de 03(três) 
meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ser entregues, e serão calculadas pelo preço das 
mercadorias em igual estado e ou reposição à critério da empresa, no lugar e no dia que deveriam ser entregues, tor-
nando-se por base, as cotações da Bolsa de Mercadorias de Manaus ou entidade similares, conforme o tipo de merca-
dorias. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: Os seguros, prazos, emissão de “warrants”, serão regidos pelo Decreto Fe-
deral nº 1.102 de 21 de novembro de 1.903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como os horários de funciona-
mento dos armazéns e também os casos omissos, serão observados rigorosamente pela legislação trabalhista e demais 
disposições vigentes e ainda pelos usos, costumes e praxes comerciais. Este regulamento interno será aplicado em to-
dos os armazéns situados no Território Nacional. São Paulo, 18 julho de 2022. SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANS-
PORTES LTDA, Denilson Signorelli/Everton dos Santos Nunes.

TARIFA REMUNERATÓRIA
Da Armazenagem: - entrada M²: R$ 35,00; - saída M²: R$ 35,00; - entrada M³: R$ 15,00; - saída M³: R$ 15,00; - vo-
lume: R$ 5,00; - tonelada: R$ 38,00; - emissão de “warrants” e recibo de deposito: R$ 100,00; - taxa mínima: 
R$1.000,00; - seguro (valor da mercadoria): R$ 0,15%. O horário ofi cial de serviços de armazém é das 7:00 às 17:00 
horas, de segunda à sexta feira, aos sábados das 8:00 às 12:00 horas. Todos e quaisquer serviços executados fora do 
horário ofi cial do armazém será cobrado com a segunda tabela à saber: a) das 17:00 às 21:00 horas, 100% de acrés-
cimos; b) das 21:00 às 6:00 horas 200% de acréscimos; e c) em dias de feriados e aos domingos 300% de acréscimos. 
O Armazém Geral, se reserva do direito de reajustar suas tarifas sempre que houver alterações salariais, por força de 
acordos ou determinação governamental, que incidam em seus custos operacionais. As alterações das tarifas fi carão à 
critério do Armazém Geral e entrará em vigor à partir de 30(trinta) dias, após a data da publicação. São Paulo, 18 de 
julho de 2022. SUPERSONIC LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA, Denilson Signorelli/Everton dos Santos Nunes.
JUCESP certifi co o registro sob o nº 390.209/22-3 em 01.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Terra Nova Rodobens, Incorporadora 
Imobiliária - Alvorada IV - SPE Ltda.

CNPJ Nº 09.401.215/0002-70 NIRE 35.222.086.377
Redução de Capital

Data 07 de junho de 2022, Local São José do Rio Preto. A 
totalidade dos sócios da Terra Nova Rodobens, Incorpora-
dora Imobiliária - Alvorada IV - Spe Ltda, sede em São 
José do Rio Preto-SP, na Av. Francisco das Chagas de Oli-
veira, nº 2500, sala 21A, Higienópolis, CEP 15.085-485, 
DELIBERAM, (i) reduzir o capital social de R$ 
2.718.032,00, para R$ 898.311,00 representando uma re-
dução de R$ 1.819.721,00, nos termos do artigo 1082, I do 
Código Civil, (ii) reduzir o capital social, conforme o artigo 
1082, II do Código Civil, de R$ 898.311,00, para R$ 
678.311,00 representando uma redução de R$ 220.000,00, 
que serão devolvidos até 30.06.2022, em moeda corrente 
nacional, à RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócias: RNI Ne-
gócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

Sistema Fácil, Incorporadora
Imobiliária – Ponta Grossa I – SPE Ltda.
CNPJ Nº 09.202.228/0001-39 - NIRE 35.225.026.707

Redução de Capital
Data 09 de junho de 2022, Local São José do Rio Preto. A 
totalidade dos sócios da Sistema Fácil, Incorporadora 
Imobiliária – Ponta Grossa I – Spe Ltda, sede em São José 
do Rio Preto-SP, na Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 
nº 2500, sala 52H, Higienópolis, CEP 15.085-485, 
DELIBERAM, (i) reduzir o capital social de R$ 547.212,00, 
para R$ 399.464,00 representando uma redução de R$ 
147.748,00, nos termos do artigo 1082, I do Código Civil, 
(ii) reduzir o capital social, conforme o artigo 1082, II do 
Código Civil, de R$ 399.464,00, para R$ 279.464,00 
representando uma redução de R$ 120.000,00, que serão 
devolvidos até 30.06.2022, em moeda corrente nacional, à 
RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócias: RNI Negócios 
Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: 25 de maio de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação 
e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alícia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no art. 15, inciso (vili), alínea “d”, 
e no art. 22 do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, por unanimidade, a outorga de garantia 
(fiança não solidária), pela Companhia, para garantir 50% de operação de crédito (Cédula de Crédito 
Bancário - CCB) a ser contratada pela Evolua Operacional 2 SPE Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob 
o n° 40.996.047/0001-71, sociedade controlada pela sociedade investida da Companhia denominada 
Evolua Energia Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 35.064.555/0001-81, com o Banco 
Modal S.A., em valor total de até R$ 32.000.000,00. ii. Autorizar os Diretores da Companhia a tomar 
todas as medidas e providências cabíveis e necessárias à execução e implementação da deliberação 
acima tomada incluindo a assinatura da CCB e de todos os seus documentos auxiliares e que sejam 
necessários no âmbito da referida operação; e Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e 
achada conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 
333.608/22-7 em 04/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 25 de maio 
de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Março de 2022
Data, Hora e Local: 03 de março de 2022, às 16h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04,530-001. Convocação e Presen-
ça: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria Gross Figueiró. 
Deliberações: Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: i. autorizar que a 
Companhia assine o 1° Termo Aditivo ao Contrato de Fiança Bancária n° 8624521 celebrado junto ao Ban-
co ABC Brasil S.A., tendo como afiançado a Resíduo Zero Ambiental S.A. o Beneficiário o BNDES, tendo 
como objeto as alterações acima mencionadas. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 148.293/22-0 
em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 03 de março de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de maio de 2022
Data, Hora e Local: 17 de maio de 2022, às 10h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Con-
vocação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia 
Maria Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram; por unanimidade de votos e sem 
ressalvas, em atendimento ao previsto no Estaluto Social da Companhia: i. Aprovar, nos termos do 
Art. 15, inciso viii, alínea ‘b’, do Estatuto Social da Companhia, a alienação de 100% da participação 
acionária detida pela Companhia no capital social da Companhia Energética Chapecó S.A. (CEC), ou 
seja, a alienação de 41% das ações do capital social da CEC, conforme preço e condições contidas na 
Binding Offer do dia 15 de maio de 2022. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 333.609/22-
0 em 04/07/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 17 de maio de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: 24 de maio de 2022, às 10h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação 
e Presença: Dispensado. Mesa: Presidente; Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria 
Gross Figueiro. Deliberações: Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por 
unanimidade de votos entre Os presentes e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no art. 15, inciso 
(vil), alinea “d”, e no art. 22 do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, por unanimidade, a outorga 
de garantia, como devedora solidária, pela Companhia, para garantir a operação de contratação de 
Fiança Nacional (Contrato n° D-102906-5) a ser contratada pela sociedade CBMSA com o Banco Itaú 
Unibanco S.A., no valor total de R$ 22.058.200,00. ii. Autorizar os Diretores da Companhia a tomar 
todas as medidas e providências cabíveis e necessárias à execução e implementação da deliberação 
acima tomada, incluindo a assinatura do Contrato de Fiança Nacional e de todos os seus documentos 
auxiliares e que sejam necessários no âmbito da referida operação. Encerramento: Lavrada a presente 
ata que, lida e achada conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na 
JUCESP nº 294.169/22-2 em 09/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 
24 de maio de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 30 de novembro de 2021
Data, hora e local: No dia 30 de novembro de 2021, às 09h, reuniu-se na sede da Companhia, 
situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 750, conj. 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 
04530-001, o Conselho de Administração da BMPI Infra S.A. Convocação e presença: Dispensada. 
Mesa: A reunião foi presidida pela Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pelo Sra. Alicia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: O Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 15, 
inciso vili, alínea (d), do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade dos Conselheiros 
presentes, a assinatura do contrato para prestação de Fiança Bancária, junto ao Banco ABC S.A. para 
que o mesmo emita Carta Fiança a ser apresentada como garantia ao Banco do Nordeste, no valor de  
R$ 5.527.553,03, tendo como tomador do referido financiamento a Viasolo Engenharia Ambiental 
S.A., sociedade investida da Companhia. Em função da presente deliberação, fica autorizada a 
Companhia, na forma de sua representação social, a assinar os documentos necessários para 
formalizar a operação. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos 
assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 660.402/21-0 em 22/12/2021. 
Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo, 30 de novembro de 2021.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de janeiro de 2022
Data, Hora e Local: 17 de janeiro de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, N° 750, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convo-
cação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Alicia Maria Gross Figueiró. Secretária: Rosângela 
Duarte Campos. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: 
i. Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado 
na Cédula De Crédito Bancário BNDES Finame n° 9290376562, celebrada entre Construtora Barbosa 
Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no 
valor de R$ 3.829.000,00, no prazo total de 60 meses, nos termos e condições constantes nas referidas 
Cédulas, das quais os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% 
do valor do financiamento e seus encargos. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 96.699/22-0 
em 16/02/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de Março de 2022
Data, Hora e Local: 08 de março de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convoca-
ção e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: 
i. Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado 
na Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame n° 9290377224, celebrada entre Construtora Barbosa 
Mello S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no 
valor de R$ 8.296.650,00, no prazo total de 60 meses, nos termos e condições constantes nas referidas 
Cédulas, das quais os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% 
do valor do financiamento e seus encargos. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 148.294/22-
4 em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 08 de março de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de maio de 2022
Data, Hora e Local da Reunião: 02 de maio de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação 
e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alícia Maria Gross 
Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em 
atendimento ao previsto no art. 15, alínea VIII, itens (d) e (e), do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, 
por unanimidade, a aquisição, pela Companhia em conjunto com a AG0, de 100% das ações detidas pela 
GY na Evolua, sendo 50% para a Companhia e 50% para a AG, pelo valor total de R$ 30.000.000,00, 
sendo R$ 15.000.000,00 de responsabilidade da Companhia e R$ 15.000.000,00 de responsabilidade da 
AG, a ser pago, por cada uma delas, de forma solidária, em 5 parcelas no valor de R$ 3.000.000,00 cada 
uma, sendo a primeira devida na data do fechamento estipulada no Share Purchase and Sale Agreement 
and Other Covenants a ser celebrado entre a Companhia, a AG, a Evolua e a GY e as demais na forma 
estipulada no SPA, sendo Companhia e AG solidárias entre si pelos respectivos pagamentos; ii. Auto-
rizar a contratação, pela Companhia, de Seguro Garantia a acobertar até 80% do valor total da compra 
descrito no item 5.1 acima, em caráter solidário com a AG, totalizando o valor de R$ 24.000.000,00, junto 
à Pottencial Seguradora S.A.; iii. Autorizar a celebração, pela Companhia, de Contrato de Opção de 
Compra de Ações com a AG, que definirá os termos e condições por meio dos quais a AG e a Companhia 
se outorgarão, reciprocamente e conforme o caso, uma opção de compra das ações por elas detidas 
no capital social da Evolua, no caso de inadimplemento do pagamento de quaisquer parcelas do Preço 
de Aquisição estabelecido no SPA por uma delas. iv. Autorizar a alienação fiduciária em garantia, pela 
Companhia, em favor da AG, das ações da Evolua adquiridas pela Companhia na Operação, em garantia 
da contratação do Seguro Garantia em caráter solidário pela Companhia e pela AG, conforme condições 
estipuladas no Termo de Promessa de Alienação Fiduciária das Ações da Evolua Energia Participações 
S.A. e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, a AG e a Evolua no fechamento da Operação; 
v. Autorizar a prestação de contra garantia pela Companhia à GY, caso a GY venha a ser demandada, 
judicial ou extrajudicialmente, a fazer qualquer pagamento nos termos da garantia prestada pela GY no 
âmbito do Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários Verdes e Outras Avenças celebrado 
entre a Companhia, a AG, a GY, a Evolua, a Evolua Energia Operacional SPE Ltda. e a True Securitiza-
dora S.A. em 16 de agosto de 2021, conforme condições estipuladas no Counter Guarantee Agreement 
a ser celebrado entre a Companhia, a AG e a GY; Autorizar a alienação fiduciária em garantia, pela 
Companhia, em favor da AG, de ações atualmente detidas pela Companhia no capital social da Evolua, 
caso a AG venha a arcar com a contra garantia outorgada pela Companhia à GY nos termos do item 
5.5 acima, conforme condições estipuladas no Termo de Promessa de Alienação Fiduciária das Ações 
da Evolua Energia Participações S.A. e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, a AG e a 
Evolua no fechamento da Operação; e vi. aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário. 
Encerramento e Aprovação da Ata: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos 
assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP n° 363.365/22-9 em 15/07/2022. Gisela 
Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 02 de maio de 2022. Mesa: Guilherme Moreira Teixei-
ra - Presidente, Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010703-97.2019.8.26.0004 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). 
LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDMILSON ALVES 
DA SILVA, CPF 073.627.468-57, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de MD Educacional LTDA, para o recebimento de R$21.177,19 (Jan/2022 
fls. 155/156), decorrentes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes 
e não pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para que em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, 
sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 
30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir após os 30 dias supra, ficando advertido de que 
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2022. 

 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0051442-64.2021.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) IARA FÁTIMA MIRANDA, RG 
359507517, CPF 142.756.288-10, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Coopescola - Cooperativa de Professores e Auxiliares de Administração 
Escolar. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 52.101,71 (valor em Abril/2022 ? 
fls.111/112), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ainda ADVERTIDA que, independentemente de nova 
intimação, terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4020084-49.2013.8.26.0405 O MM. Juiz 
Auxiliar de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. ANTONIO MARCELO 
CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, FAZ SABER a TAIRINE CRISTINA DE LIMA SANTOS, CPF 
375.440.798-80, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 
ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando, em síntese, que é credora da parte Requerida pela 
importância nominal total de R$ 5.103,86 (cinco mil cento e três reais e oitenta e seis centavos), oriundos de 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a mensalidades não pagas. Encontrando-se a ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 5.103,86, devidamente atualizada 
e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 15 de junho de 2022. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1028444-04.2021.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos titulares do domínio, ora requeridos, Maria Amélia Callado Barreto, Espólio de Luiz 
Pereira Barreto e Espólio de Luiz Callado Barreto, demais réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Arlene Ferreira Borges 
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio do imóvel objeto da ação, localizado 
á Rua Guarani, nº 224 (antigo 09), lote 34, quadra 30, Jardim Bela Vista, Guarulhos/SP, CEP: 
07230-480, contendo 10,00m de frente por 40,00m da frente aos fundos de ambos os lados, 
encerrando uma área de 400,00m², inscrito na Prefeitura de Guarulhos sob o nº 
094.41.46.0064.01.000.0 (antigo número 062.99.30.0034.02.000.9), alegando a autora estar na 
posse do imóvel de forma mansa e pacífica no prazo legal, expede-se edital de citação dos 
supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 27 de julho de 2022. 

 
 

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 NIRE 35.300.444.957

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 260ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 260ª Série da 1ª Emissão da 
True Securitizadora S.A. (“Emissora” e “Emissão”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula 14.1, do Termo de Securitização dos CRI da Emissão 
(“Termo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI da Emissão (“AGCRI”), a ser 
realizada, em segunda convocação, em 15 de agosto de 2022, às 14h00min de forma exclusivamente digital 
(vide informações gerais abaixo), a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar ou não a decretação 
do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos 
termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da falta de repasse dos Créditos Imobiliários recebidos pela Cedente 02, 
à Securitizadora, relativos ao mês de janeiro de 2022 no montante de R$ 564.918,22 (quinhentos e sessenta e quatro 
mil, novecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), e o valor de R$ 174.010,89 (cento e setenta e quatro mil, dez 
reais e oitenta e nove centavos), referente ao mês de fevereiro de 2022, dentro do prazo previsto na cláusula 1.1.2.1 
do Contrato de Cessão Fiduciária; (ii) Aprovar ou não a decretação do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito 
Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão 
da falta de recompra dos créditos inadimplentes ou substituição, conforme o caso, dos Contratos de Compra e Venda, 
vinculados a CCI 02 com parcelas inadimplentes superior a 03 (três) meses consecutivos ou alternadas no prazo de 12 
(doze) meses, nos termos das cláusulas 3.4 (i) e 5.2.3 do Contrato de Cessão 02; (iii) Aprovar ou não a decretação do 
Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos 
termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da falta de recomposição do Fundo de Liquidez no mês de janeiro de 
2022, no montante de R$ 546.173,55 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e cinco 
centavos); (iv) Aprovar ou não a decretação do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-
0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da falta do envio anual da 
última declaração do imposto de renda – pessoa física dos fi adores, para fi ns de verifi cação da sufi ciência da garantia 
e elaboração do relatório anual aos investidores; (v) Aprovar ou não a decretação do Vencimento Antecipado da Cédula 
de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, 
em razão da falta de apresentação das demonstrações fi nanceiras das Cedentes, à Cessionária, referente ao exercício 
de 2020, conforme previsto na cláusula 3.4, item (iii) do Contrato de Cessão 02; (vi) Aprovar ou não a decretação do 
Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos 
termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da ausência de comprovação do registro do 1º (primeiro) aditamento 
ao Contrato de Alienação Fiduciária, conforme previsto na cláusula 9.8 do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel 
01; e (vii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou 
convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes à matéria indicada 
nesta ordem do dia. Informações Gerais: a AGCRI será realizada de forma digital, nos termos da Resolução CVM nº 
60, de 23 de dezembro de 2021, por videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, coordenada pela Emissora, a 
qual disponibilizará oportunamente o link de acesso àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da 
Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente Fiduciário agentefi duciario@vortx.com.br, com no mínimo 
02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRI, os seguintes documentos: (a) quando 
pessoa física: documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica: cópia dos atos societários e documentos que 
comprovem a representação do titular; (c) quando representado por procurador: procuração com poderes específi cos 
e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular dos CRI poderá optar por exercer seu direito de voto, sem 
a necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à 
Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário. A Emissora disponibilizará o modelo da manifestação de voto, por meio 
do material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de 
voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRI ou por seu procurador, com cópia digital 
dos documentos de identifi cação e de representação, se for o caso. Conforme Resolução CVM nº 60, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada.  São Paulo, 05 de agosto de 2022.

TRUE SECURITIZADORA S.A. Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

SAPHYR HOLDCO SERVIÇOS DE 
SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ nº 40.248.650/0001-75 - NIRE 35.300.570.774
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2022

Data, hora, local: 30.06.2022, 09hs, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 7º andar, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Bruno Sampaio Greve; Secretário: Jefferson 
Baptista Tagliapietra. Deliberações aprovadas: (i) A redução de capital social, julgado excessivo, nos termos do 
artigo 173, da Lei 6.404/76. Com a redução do capital no montante de R$ 2.200.000,00, o capital passará de R$ 
4.965.409,00 para R$ 2.765.409,00, mediante o cancelamento de 2.200.000 ações ordinárias de titularidade da 
única acionista, com a consequente restituição em moeda corrente nacional à acionista. Dessa forma, o capital so-
cial passará a ser de R$ 2.765.409,00, dividido em 30.283.655 ações ordinárias. (ii) Como consequência da redu-
ção de capital social da Companhia, aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social 
da Companhia é de R$ 2.765.409,00, dividido em 30.283.655 ações ordinárias. Encerramento: Nada mais. Mesa: 
Bruno Sampaio Greve - Presidente e Jefferson Baptista Tagliapietra - Secretário.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003825-93.2022.8.26.0320. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Limeira, Estado de São Paulo, Dr(a). RILTON JOSE DOMINGUES, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o) ENRICO 
SMITH BERTANIA RG 43.453.532-8, CPF 368.181.038-98 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$165.460,73 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e três centavos), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Limeira, aos 27 de junho de 2022. 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1003817-81.2022.8.26.0229. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por Felipe Souza Pessoa 
e Fabiana Rocha dos Santos, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento de comunhão 
parcial de bens para o da comunhão universal. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Hortolândia, aos 25 de julho de 2022. 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010505-78.2022.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA LÚCIA 
SANT'ANNA DA ROCHA, brasileira que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 24.110,35, devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2022. 

AVISO DE LEILÃO Nº 
01/2022 – Edital nº 
383/2022 – PROCES-
SO Nº 141.981/2020 

O Município de Bauru/SP, através do Sr. Daniel 
Elias Garcia – Leiloeiro Público Oficial - contra-
to administrativo nº 10.458/2021, matriculado 
na JUCESP sob n.º 1146, faz saber que no dia 
13/09/2022, às 10h (dez horas), será realizado 
o leilão exclusivamente eletrônico através do 
site www.danielgarcialeiloes.com.br, na  forma 
de maior lance, conforme Art. 45, inciso IV da 
Lei nº 8.666/93, cujo objeto é 01(um) lote de 
bem inservível (Óleo lubrificante usado) de pro-
priedade do Município, conforme especificação 
no Anexo I do Edital. A visitação pública acon-
tecerá de 06/09/2022 a 09/09/2022, das 8h às 
10h30 e das 13h30 e 16h, no local constante no 
edital. Pelo Leiloeiro Daniel Elias Garcia. Edital 
completo no site do leiloeiro. Contato: 0800 278 
7431 e (11) 93493-0397

ALERTA URGENTE - VAZAMENTO DE
 DADOS

A  empresa  LIGNA  MARCENARIA  E 
CARPINTARIA LTDA, CNPJ nº xx.xxx.xxx/0001-
01 vem por meio deste informar que foi ví�ma 
de vazamento de seus dados, conforme B.E.O.: 
0001446855/2022 devidamente registrado, de 
modo que estão se u�lizando de seu bom 
nome para contratações fraudulentas, 
consultas em órgãos de proteção ao crédito e 
diversas atuaç�es desconhecidas por esta. 
Informa ainda, que já está realizando todas as 
medidas judiciais e extrajudiciais para que 
quaisquer prejuízos sejam sanados.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010451-51.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAC 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DO LAR LTDA, CNPJ 01717000000170, com endereço à Rua Cônego de Castro, 5977, Parque Santa 
Rosa, CEP 60763-003, Fortaleza - CE, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Radial Indústria Metalúrgica Ltda, 
alegando a inadimplência dos réus referente ao �tulo descrito como Nota Fiscal e Duplicata firmado em 20/02/2020 no valor R$ 
17.051,66. Encontrando-se os réu sem lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito 
(ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advoca�cios equivalentes a 5% do valor do débito (ar�go 701 do 
NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado execu�vo. Decorridos os prazos supra, 
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2022.                    P-05e06/08 

B3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 5 De agoSto De 2022 Economia

SF 545 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

 Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
Aos 18/07/2022, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 545 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. Aprovar que as publicações ocorrerão em jornais que 
sigam os parâmetros estabelecidos pela Lei vigente das Sociedades por Ações, quando necessárias. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 18/07/2022. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530059723-1 em 21/07/2022. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11904/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 05 a 16 de agosto de 2022, das 08:00 às 12:30  
horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim 
Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606  
ou 3356, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
nº 045/2022-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022 - FAMESP/BAURU, 
PROCESSO Nº 11904/2022-FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE GÁS G.L.P. P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES  
DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, pelo menor preço 
por item, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia  
17 de agosto de 2022, com início às 09:15 horas. Bauru, 04 de agosto de 2022. Prof. Dr. Antônio 
Rugolo Júnior - Diretor Presidente.

Pregão Eletrônico Nº14/2022 - Edital Nº41/2022 – Processo Administrativo 
NºP4622/2022 - A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de 

São Paulo, através do Departamento de Licitações e Contratos, por autorização 
do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: 
Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, tipo carroceria, motor 1.3, 
capacidade para 02(dois) passageiros para a Secretaria Municipal de Agricultura 
– Desenvolvimento Cidadania no Campo, conforme termo de referência deste 
edital. O prazo de entrega das propostas eletrônicas é de 16/08/2022 até o dia 
25/08/2022 às 09h20min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela 
página virtual do ComprasBR (http://www.comprasbr.com.br). O edital na íntegra 
encontra-se disponível na página virtual do ComprasBR e no www.ibiuna.sp.gov.
br/. Informações pelo telefone (15)3248-1825. Edson Luiz Soares – Pregoeiro
Pregão Eletrônico Nº15/2022 - Edital Nº42/2022 – Processo Administrativo 
NºP12781/2022 - A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São 
Paulo, através do Departamento de Licitações e Contratos, por autorização 
do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: 
Aquisição de 02 (dois) veículos zero quilômetro, motor 1.0, capacidade para 
05 (cinco) passageiros, para a Secretaria Municipal de Saúde – proposta 
15822.319000/1210-17, conforme termo de referência deste edital. O prazo 
de entrega das propostas eletrônicas é de 16/08/2022 até o dia 25/08/2022 às 
14h00min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual 
do ComprasBR (http://www.comprasbr.com.br). O edital na íntegra encontra-
se disponível na página virtual do ComprasBR e no www.ibiuna.sp.gov.br/. 
Informações pelo telefone (15)3248-1825. Edson Luiz Soares – Pregoeiro
Pregão Eletrônico Nº16/2022 - Edital Nº43/2022 – Processo Administrativo 
NºP12782/2022 - A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São 
Paulo, através do Departamento de Licitações e Contratos, por autorização 
do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: 
Aquisição de 03 (três) veículos zero quilômetro, motor 1.0, capacidade para 
05 (cinco) passageiros, para a Secretaria Municipal de Saúde – proposta 
15822.319000/1210-04, conforme termo de referência deste edital. O prazo 
de entrega das propostas eletrônicas é de 16/08/2022 até o dia 26/08/2022 às 
09h20min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual 
do ComprasBR (http://www.comprasbr.com.br). O edital na íntegra encontra-
se disponível na página virtual do ComprasBR e no www.ibiuna.sp.gov.br/. 
Informações pelo telefone (15)3248-1825. Edson Luiz Soares – Pregoeiro

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 22/08/2022 ÀS 13H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 22/08/2022 
ÀS 14H00.

OS INTERESSADOS PODERÃO ADQUIRI-LO JUNTO AO SETOR DE SUPRIMEN-
TOS, EM CD-ROM A SER RETIRADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: SITO À RUA 
FLORIANO PEIXOTO, Nº 158 – CENTRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRE-
ÚVA, MEDIANTE ENTREGA, DE MÍDIA VIRGEM, OU NA FORMA IMPRESSA ME-
DIANTE O PAGAMENTO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), A SER EFETUADO NO SE-
TOR DE ARRECADAÇÃO, NO MESMO ENDEREÇO OU AINDA, GRATUITAMENTE, 
ATRAVÉS DE “DOWNLOAD” JUNTO A “HOME PAGE” DESTA PREFEITURA, NA IN-
TERNET, NO ENDEREÇO DE ACESSO HTTP://WWW.CABREUVA.SP.GOV.BR OU 
WWW.BBMNETLICITACOES.COM.BR

TOMADA DE PREÇOS: 021/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL PARA 
A SEDE DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, DE ACORDO COM A 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-
-FINANCEIRO E PROJETO, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL (ANEXO I).

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias 
úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Munici-
pal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo junto 
ao Departamento de Compras e Licitações, em CD -ROM a ser retirado no referido 
endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pa-
gamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo 
endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta 
Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br.

Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 22 de agosto de 
2022, até as 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 04 DE AGOSTO DE 2022
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO

AVISOS DE LICITAÇÃO

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
Modo de Disputa Fechado nº 008/2022. Edital retificado de 23/05/2022. OBJETO: Contratação de 
empresa para execução de adutora de água no vetor oeste da cidade de Jundiaí – SP (in-22). TIPO: 
Maior Desconto. ABERTURA: às 09:30 do dia 05/09/2022. Editais disponíveis para retirada: No 
site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Editais) gratuitamente. Claudia Santos 
Fagundes – Diretora Administrativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Empresa especializada em exames de urodinâmica, tomografia 
computadorizada, mamografia, espirometria, laringoscopia e outros exames, através 
do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) 
meses, conforme descrições constantes no anexo I do processo licitatório. O edital está 
disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.
sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro Marcos 
Roberto Monaro, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. 
Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 
horas do dia 17 de agosto de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-
9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 04 DE AGOSTO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

REABERTURA DE PRAZO (Edital alterado no objeto e descritivo dos itens)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2022 - EDITAL Nº 154/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de captação 
e edição de imagens para TV para prestar contas à população sobre ações, 
serviços e obras promovidas pela Administração Municipal, de acordo com a 
descrição constante no anexo I, do processo licitatório. O edital está disponível 
gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.
br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira Regiane 
Freitas de Abreu, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à 
Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, 
às 09:00 horas do dia 18 de agosto de 2022. Informações através dos telefones 
nºs.: (19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 04 DE AGOSTO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2022 - EDITAL Nº 162/2022

Aviso de licitação
Pregão Presencial nº 80/22 P.A. nº 45.410/22 - 
Obj.: R.P. para aquisição de kit de material escolar 
- Disputa dia 18/08/22 às 09:00 horas.
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/
retirada com mídia de CD gravável. Informações: 
(11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 04 de Agosto de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 075/2022, 
objetivando a aquisição de espaçador para absorção de medicamento em aerossol, no dia 17 de 
agosto de 2022, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na 
internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. 
Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 04 de agosto de 2022. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 080/2022, objetivando 
a contratação de assessoria e/ou consultoria para revisão e atualização da Lei Municipal referente a 
Política Municipal de Atendimento a Crianças e Adolescentes, no dia 17 de agosto de 2022, às 09:30 
horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 04 de agosto de 
2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Secretaria de Habitação

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER aos 
mutuários dos Empreendimentos, Municípios abaixo listados, cujos Nomes, nºs 
de Contrato/Conta e Endereços encontram-se abaixo descritos, que por força 
de cláusula resolutória existente no Contrato de Termo de Adesão e Ocupação 
Provisória com Opção de Compra - V  firmado com a CDHU, deverão 
REGULARIZAR a ocupação dos referidos imóveis, bem como as prestações 
pendentes de pagamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data desta publicação, sob pena de RESCISÃO ADMINISTRATIVA do seu 
vínculo com a CDHU, por força da mencionada cláusula contratual, constante 
da Notificação Extrajudicial já encaminhada.

NOME CONTA ENDEREÇO CONJUNTO 
           

MUNICÍPIO 

HORACIO 
BAZAN 

855.299-4 RUA UVA ISABEL NR:55 - 
Q:07 L:01 B:39A AP:34 

JUNDIAI 
A1/A2/A3/A4/A5/A6 

JUNDIAI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 – PROC. ADM. Nº 6912/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIA-
MENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, 
PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA: 18/08/2022 – 09H30
O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO NO SITE WWW.IGARATA.SP.GOV.BR ABA “LICITAÇÕES” A PAR-
TIR DE 05/08/2022. MAIORES INFORMAÇÕES: 011 4658-1318, LICITACAOIGARATA@GMAIL.COM

IGARATÁ, 04 DE AGOSTO DE 2022
PAULO ROBERTO DE CASTRO ABRANTES FERRÃO NETO

ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 048/2022
Licitação nº 069/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de Seguro Total de Veículos pertencentes a Frota Municipal. 
Regime de Execução: Execução total/ Preço unitário.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 18/08/2022 às 09:00 
horas. Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de 
um CD virgem pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@
sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do site da Prefeitura Mu-
nicipal de Sumaré (sumare.atende.net).
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, 
na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do tele-
fone (19) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 04 DE AGOSTO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES

SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 049/2022
Licitação nº 070/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
Transporte Escolares com monitores, sob regime de Fretamento contínuo desti-
nados ao transporte de usuários definidos, que se qualificam como estudantes 
das redes municipais de ensino e entidades conveniadas com ou sem deficiên-
cia no Município de Sumaré. 
Regime de Execução: Execução parcelada / Menor valor unitário.
Tipo: Menor valor global 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 19/08/2022 às 09:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net).
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 04 DE AGOSTO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES

SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 050/2022
Licitação nº 071/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de papel Sulfite modelo 
A4. 
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 22/08/2022 às 
09:00 horas. Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apre-
sentação de um CD virgem pela empresa interessada ou através do 
e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do 
site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net).
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Com-
pras, na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP atra-
vés do telefone (19) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 04 DE AGOSTO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES

SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 010/2022
Licitação nº 018/2022
Objeto: Aquisição de veículo utilitário através de emenda parla-
mentar  Estadual e contrapartida Municipal. 
Regime de Execução: Entrega total/ Preço unitário.
Tipo: Menor preço por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 16/08/2022 às 
09:00 horas. Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apre-
sentação de um CD virgem pela empresa interessada ou através do 
e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Com-
pras, na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP atra-
vés do telefone (19) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 02 DE AGOSTO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES

SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO

INFORMATIVO DE AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 034/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

 MARCELO RODRIGUES FONSECA, Prefeito Municipal de Trabiju - SP, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Edital de Pregão Presencial n° 
015/2022, o qual tem por objeto CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES ESPECIA-
LIZADO EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER OS PACIENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRABIJU – SP, foi retificado para alteração do 
item 13.6 e comunica a nova data da sessão pública de processamento do citado certame: 23 de 
Agosto de 2022, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Trabiju, 
situada à Rua José Letízio, 556 – Centro – Trabiju - SP. A Retificação do Edital poderá ser obtida 
em sua integra no endereço acima, de segunda à sexta-feira das 7:30h às 11:30h e das 13:00h às 
16:00h, ou no endereço eletrônico www.trabiju.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

Comunicado de Reabertura de Licitação
Tomada de Preços nº. 004/2022.

Proc. Adm. Nº 056/2022.
Objeto: Contratação de empresa para reforma 
do Centro de Especialidades Odontológicas 
- CEO. Comunica que se encontra aberta lici-
tação para a finalidade acima mencionada, e a 
abertura será às 14:00 horas do dia 25/08/2022. 
O edital poderá ser adquirido sem custo via 
download no site www.tatui.sp.gov.br/toma-
da. Beatriz Marques de Oliveira Andrade – Pre-
sidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

“COMUNICADO N.º 170/2022”
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2022, de 14 de julho de 2022, levado a efei-
to através do Processo Licitatório n.º 044/2022, cujo objeto compreende a Contratação de 

empresa especializada para a “Finalização E Acabamento Da Quadra De Esportes No Bairro IV 
Centenário / Retiro” em parceria entre a Prefeitura de Matão e com recursos do Orçamento Geral da 
União, referente ao Programa Esportes, Cidadania e Desenvolvimento – contrato de repasse OGU nº 
83.1883/2016 – Operação nº 1028668-49, para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano da 
Prefeitura de Matão/SP.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito de Matão, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, CO-
MUNICA, presentes a conveniência e o interesse público, DECIDE pela REVOGAÇÃO do certame, 
nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

Palácio da Independência, aos 04 de agosto de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 171/2022”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Supri-
mentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando a “Con-
tratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Materiais Elétricos Para Manutenção 
Das Escolas Municipais” para o Departamento de Educação, Divisão de Creches, Divisão de Ensino 
Especial, Divisão de Pré-Escola e Divisão de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação e Cultura 
da Prefeitura de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Suprimentos, sito à 
Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 19 de agosto de 2022
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 04 de agosto de 2022, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 04 de agosto de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 172/2022”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 054/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Supri-
mentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, ins-
crita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando a 
“Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Brinquedos Com Instalação Inclu-
sa, Para Os Parques E Áreas De Lazer Das Escolas Municipais” para o Departamento de Educação – 
Divisão de Creches, Divisão de Pré-Escola e Divisão de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de segunda-feira, 08 de agosto de 2022, no Departamento de 
Compras e Suprimentos, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.novo.matao.sp.gov.br) ou através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 22 de agosto de 2022, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 04 de agosto de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 173/2022”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 055/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Supri-
mentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL” objetivando a Con-
tratação de empresa especializada para a “Finalização E Acabamento Da Quadra De Esportes 
No Bairro IV Centenário / Retiro” em parceria entre a Prefeitura de Matão e com recursos do 
Orçamento Geral da União, referente ao Programa Esportes, Cidadania e Desenvolvimento – 
contrato de repasse OGU nº 83.1883/2016 – Operação nº 1028668-49, para a Secretaria de Obras 
e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Matão/SP.
O edital completo estará disponível a partir de segunda-feira, 08 de agosto de 2022, no Departamento de 
Compras e Suprimentos, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.novo.matao.sp.gov.br) ou através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 23 de agosto de 2022, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 04 de agosto de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 174/2022”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 056/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Suprimentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando 
a “Contratação De Empresa Especializada Para O Fornecimento De Livros Para As Unidades Esco-
lares” para a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de segunda-feira, 08 de agosto de 2022, no Departamento de 
Compras e Suprimentos, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.novo.matao.sp.gov.br) ou através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 24 de agosto de 2022, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 04 de agosto de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2022

OBJETO: Aquisição de01(uma) Ambulância Tipo Simples Remoção.
Recebimento dos Envelopes até: 19 de Agosto de 2022 às 08h30Min.
Abertura do Processo: 19 de Agosto de 2022 às 09h00min
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no
e-mail:licitacao@estreladonorte.sp.gov.br site: http://www.estreladonorte.sp.gov.br/Portalda transpa-
rência de segunda a sexta-feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. Fone/fax 
(0xx18) 3999-3920. 

Estrela do Norte, 04 de Agosto de 2022 – Dehon Aparecido Toso - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de transporte e desti-
nação final dos resíduos sólidos domiciliares coletados no município de Estrela do Norte/SP.
Recebimento dos Envelopes até: 19 de Agosto de 2022 às 15h00Min.
Abertura do Processo: 19 de Agosto de 2022 às 09h00min
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no
e-mail:licitacao@estreladonorte.sp.gov.br site: http://www.estreladonorte.sp.gov.br/Portalda transparência 
de segunda a sexta-feira das08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. Fone (018) 3999-3920. 

Estrela do Norte, 04 de Agosto de 2022 – Dehon Aparecido Toso - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 14/2022. Tipo “MENOR PREÇO”, considerando-se o MAIOR PERCENTUAL 
DE DESCONTO. Entrega de Envelopes: 22.08.2022 às 08hs30min. Sessão Abertura de Envelopes 
e Julgamento: 22.08.2022 às 09hs. Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA COM O MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS DIVULGADA PELA ABCFARMA, 
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICÍPIO. O edital estará à disposição 
de segunda a sexta-feira das 8hs às 11hs e das 13hs às 17hs, junto a Rua Getúlio Vargas, nº 248, 
Centro, Estrela do Norte - SP; também obter junto ao e-mail: licitacao@estreladonorte.sp.gov.br, ou 
consulta no site: www.estreladonorte.sp.gov.br, ABA Portal Transparência. Esclarecimentos no fone 
(18) 3999-3920. 

04/08/2022. DEHON APARECIDO TOSO - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
RECARGA DE GÁS (GLP), DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-
PAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 23 de Agosto de 2022 às 08h30Min.
Abertura do Processo: 23 de Agosto de 2022 às 09h00min
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Estrela do Norte/SP.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no e-mail:licitacao@estrelado-
norte.sp.gov.br - site:http://www.estreladonorte.sp.gov.br/Portalda transparência de segunda a sexta-
-feira das 08h00min às 11h e das 13h00min às 17h00min. Fone (018) 3999-3920. 

Estrela do Norte, 04 de Agosto de 2022 – Dehon Aparecido Toso - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
DECRETO LEGISLATIVO Nº 038/2022

ALTERA O DECRETO Nº 019/2019 QUE CRIOU NA CÂMARA DE VEREA-
DORES DE ITARIRI / SP, A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

A Mesa da Câmara Municipal de Itariri faz saber, que a Câmara Municipal em Sessão 
Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2022, aprovou por 10 (dez) votos favoráveis, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 038/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Itariri, e ela promulga, nos termos do inciso III do Artigo 29 da Lei Orgânica 
do Município, o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º - Ficam alterados os artigos 4º caput e artigo 9º § 1°, do Decreto Legislativo Nº 
019/2019, passando a vigorar nos seguintes termos: 
Art. 4º - A Regulamentação da Escola do Legislativo dar-se-á por Ato da Presidência, 
no qual nomeará, por livre escolha, os Membros elencados no artigo 3º do Decreto 
019/2019, dentre os vereadores ou servidores pertencentes ao quadro dos cargos efe-
tivos ou comissionados.
Art. 9º - A Mesa Diretora, os Vereadores, as Diretorias e o corpo funcional da Câmara 
prestarão a devida colaboração ao Programa da Escola do Legislativo para a realização 
de suas atividades.
Parágrafo Único - As atividades da Escola do Legislativo funcionarão no Setor Anexo ao 
Prédio principal, com entrada independente, pelo pátio do estacionamento, podendo, 
eventualmente, utilizar o Plenário e outros espaços da Câmara Municipal de Itariri / SP, 
mediante agendamento prévio ou em locais externos, previamente solicitados e reser-
vados, com o aval da presidência.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor a partir da data de sua promulgação.

PLENÁRIO VEREADOR HENRIQUE F. MONTEIRO, 
SALA DAS SESSÕES EM 04 DE AGOSTO DE 2022.

Luiz Antônio Franco Alixandria – Presidente;
Josimar da Silva Teixeira - Vereador 1º Secretário; 
Nestor Rodrigues Silvano - Vereador 2º Secretário
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