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Srs. Acionistas:
Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, colocamos à disposição de V.Sas. as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes da Previmax Previdência Privada e Seguradora S.A. - Previmax

A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES  DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  - (Em milhares de reais, exceto indicação em contrário)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ações)

ATIVO 31.12.19 31.12.18
CIRCULANTE  88.069  88.246 
Disponível (nota 4)  5 

 5 
Aplicações (nota 5)
Outros créditos operacionais  422 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  306  337 
Investimentos
Participações societárias
Imobilizado

Intangível
Outros intangíveis
Total do Ativo  88.375  88.583 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.19 31.12.18
CIRCULANTE  65.583  66.543 
Contas a pagar
Obrigações a pagar  5 
Impostos e contribuições
Débitos de operações com seguros e resseguros

Provisões técnicas - seguros
Danos
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  -    25 
Outros débitos  -    25 

 -    25 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  22.792  22.015 
Capital social
Reservas de lucros
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  88.375  88.583 

Semestre 

31.12.19 31.12.19 31.12.18
Prêmios emitidos 

 (450)
Prêmios ganhos  2.870  7.468  17.100 
Receita com emissão de apólices
Sinistros ocorridos
Custos de aquisição - seguros  (2)
Outras receitas e despesas operacionais - seguros
Outras receitas e despesas operacionais - 
previdência  25  25  -   
Despesas administrativas
Despesas com tributos

Resultado patrimonial
Resultado operacional  717  1.255  1.843 

 -    -   
Resultado antes dos impostos e participações  717  1.255  1.792 

 (400)

Lucro líquido  442  777  1.052 
Quantidade de ações
Lucro líquido por ação

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.Capital Aumento de Capital Reservas de Lucros
Social em Aprovação Lucros Acumulados Total

Saldos em 30  de junho de 2019  15.000  -    7.015  335  22.350 
Lucro líquido do semestre  -    -    -    442  442 
Proposta para distribuição do Resultado

Reserva Legal  -    -    -   
Reserva estatutária  -    -    554  (554)  -   
Reserva Especial para Dividendos  -    -    -   

Saldo em 31 de dezembro de 2019  15.000  -    7.792  -    22.792 
Saldo em 31 de dezembro de 2017  10.200  4.800  5.963  -    20.963 
Aumento de capital aprovado pela

 -    -    -   
Lucro líquido do exercício  -    -   -
Proposta para distribuição do Resultado

Reserva Legal  -    -    -   
Reserva estatutária  -    -    -   
Reserva Especial para Dividendos  -    -    -   

Saldo em 31 de dezembro de 2018  15.000  -    7.015  -    22.015 
Lucro líquido do exercício  -    -    -   
Proposta para distribuição do Resultado

Reserva Legal  -    -    -   
Reserva estatutária  -    -    554  (554)  -   
Reserva Especial para Dividendos  -    -    -   

Saldo em 31 de dezembro de 2019  15.000  -    7.792  -    22.792 

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

e com Planos de Previdência Complementar Aberta, em todo o território nacional.

para operar com o Plano de Previdência Complementar Aberta, na modalidade Plano Individual 

operar com o Convênio de Operação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., designada para praticar todos os atos necessários à 
execução das operações do Seguro DPVAT, em estrita observância as normas expedidas pelo 

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ao Plano de Contas das Sociedades Seguradoras e Entidades Abertas de Previdência 

no período.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

demonstrações contábeis são: 
a. Apuração do Resultado: As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo 
o regime de competência. b. Ativo e Passivo Circulante: Os ativos são demonstrados pelos 

meses subsequentes à respectiva data-base. 

Valor justo por meio do resultado
decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e 

no ativo circulante e os ganhos ou perdas decorrentes de mudanças no valor justo são 
reconhecidos no resultado do período; Disponíveis para venda 

de acordo com a maturidade do título e os ajustes decorrentes de variações do valor justo, que 

e valores mobiliários; e Mantidos até o vencimento 
e não circulante da Entidade, de acordo com a maturidade do título e são avaliados pelo seu 

d. Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro - A provisão para o imposto de 

mil ao ano, e a provisão para a contribuição social sobre o lucro líquido calculada à alíquota de 

A elaboração 

Administração use de julgamento na determinação e no registro de certos valores determinados 

estimativa incluem, dentre outros: os títulos e valores mobiliários avaliados pelo valor de 

determinação das estimativas, pelo menos, semestralmente. 
– Impairment - 

A movimentação 

a saber: i. O segurado paga o prêmio no banco, que credita em conta corrente exclusiva para 

pela Seguradora Líder com os recursos recebidos do segurado. h. Teste de adequação dos 
passivos (TAP) - 

provisões constituídas, com vistas a garantir plenamente os riscos assumidos em suas operações. 

que atualmente não há mais obrigações relativas a este plano e considerando-se ainda que o TAP 

portanto, dispensada da apresentação do respectivo relatório.
4. DISPONIBILIDADES
Registram a existência de numerários, de propriedade da Sociedade, em poder de Instituições 

31.12.19 31.12.18
5
5

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Aplicação 31.12.19 % 31.12.18 %

2.422

,

ajustados como segue:
Data Taxa de Valor de Valor da

  Categoria e Natureza Vencto. Juros Mercado Curva

Anbima
Anbima
Anbima

Valor justo por meio do resultado

Exercício 

31.12.18 Aplicações Resgates Transf.
Rend. / 
Atualiz.

Exercício 

31.12.19

20 -

  DPVAT
- - -

Valor justo por meio
   do resultado 

6. CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES

exercício seguinte, após aprovação pelo Conselho de Administração da Seguradora Líder dos 

demonstrado:

31.12.19 31.12.18

-
422

PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

7. ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

manutenção das atividades do Consórcio DPVAT. São demonstrados ao custo de aquisição, 

O Intangível corresponde a direitos que tenham por objeto bens incorpóreos do Consórcio 
DPVAT, tais como despesas com desenvolvimento para sistemas de computação e serão 

Estão assim representados:

31.12.19 31.12.18

5 5

Intangível:

8. CONTAS A PAGAR
Estão assim demonstrados:

Composição 31.12.19 31.12.18
Obrigações a pagar 5

5
-

Provisão para impostos e contribuições

-
-

(40)

9. DÉBITOS DAS OPERAÇÕES

Operações de Seguros do Consórcio DPVAT 31.12.19 31.12.18

-

10. PROVISÕES TÉCNICAS
a. Provisões -
contratado pela Entidade e pela Seguradora Líder Administradora dos Consórcios DPVAT, com 

às normas legais, apresentando a seguinte posição:

31.12.19 31.12.18
Seguros

b. Composição - 

Circulante 31.12.19 31.12.18
Seguros

c. Cobertura 

31.12.19 31.12.18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de Reais)

MÉTODO DIRETO
Semestre 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 31.12.19 31.12.19 31.12.18
Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições 
de previdência e taxas de gestão e outras  -   
Pagamentos de despesas e obrigações 

processos judiciais  -   -
Outros pagamentos operacionais  -   -
Recebimentos de juros e dividendos  -   
Caixa gerado (consumido) pelas  operações  (63)  134  1.444 
Impostos e contribuições pagos

  Aplicações -  (20)
  Vendas e resgates
Caixa líquido consumido nas atividades 
operacionais  (10)  (48)  (4.546)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de Dividendos  -   -
  -    -    (8.000)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  (10)  (48)  (12.546)
Caixa e equivalentes no início do período

 5  5 
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA  (10)  (48)  (12.546)

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003111948210210.
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PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A

11. PROVISÕES PARA PASSIVOS ORIUNDOS DE CONTRA-
TOS DE SEGUROS 
Movimentação dos passivos do plano de previdência

operado pela Entidade, não houve necessidade de constituir-se 

12.APLICAÇÃO INICIAL DO CPC 43 
Divulgações adicionais requeridas pela Circular SUSEP 517/2015

13. GERENCIAMENTO DE RISCOS
a. RISCOS DE SEGURO

Objetivos, políticas e processos de gestão de riscos
A Entidade tem sua atuação junto ao mercado de seguros 
exclusivamente amparada nas operações do ramo DPVAT, o qual não 

de pecúlio vitalício, estruturado no regime de repartição simples, o 

todos os contratos relativos a este plano se encontram cancelados desde 

contábil a responsabilidade em relação ao controle dos capitais de risco 
e o decorrente acompanhamento de sua solvência. Em consequência 
da extinção da carteira de pecúlio, não opera com repasse de riscos 

atualmente não se observam obrigações decorrentes dos mesmos, 
conclui-se que não há mais riscos em vigor na data-base. 
Quantitativa - Análise de sensibilidade e concentração de risco - 
Considerando que a Entidade opera exclusivamente com o ramo 

mesmo período do ano anterior.

Planos
Arrecadação 

2019 %
Arrecadação 

2018 %
Convênio DPVAT

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Está assim demonstrado:
a. O Capital Social

posição acionária da Sociedade pode ser assim demonstrada:
Participações em Ações: Ações %

Total
b. Reservas de Lucros:

c. Resultado do 
Exercício - A Sociedade apurou um lucro líquido no exercício de 

15. RAMOS DE ATUAÇÃO
A Sociedade apresentou os seguintes valores por ramos de atuação:

Ramo 31.12.19 31.12.18

Prêmios ganhos
Sinistros retidos

(2)

16. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

aç
disso, baseado em nossos advogados, consideramos remota a chance 
de perda da única ação discutida pela Entidade.

Valores envolvidos no 
processo em R$

Quantidade Provisionado Discutido

remotas - -
Total - -

Provisão Adições Baixas
Saldo em 
31.12.18

Consti-
tuições

Atualiza-
ções

Paga-
mento Reversão

Saldo em 
31.12.19

Cíveis 25 - - - (25) - 
Total 25 - - - (25) - 

17. DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO 
DO RESULTADO
As principais contas de resultado apresentavam os seguintes saldos:

31.12.19 31.12.18
 Sinistros ocorridos

(4.242)

mas não avisados
(2)
(2)

(50)
(24)
(44)

-

DPVAT

18. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
31.12.19 31.12.18

Imposto de 
renda

Contribui-
ção social

Imposto de 
renda

Contribui-
ção social

Resultado antes 
dos impostos e 
contribuições
(-) Contribuição 
social - -
(+) Adições - 50
(-) Exclusões - -

Tributos 400
(-) Incentivos 

- - - -
Total dos 
Tributos 400

19.  DEMONSTRATIVO DE CAPITAL REQUERIDO E LIQUI-
DEZ DO ATIVO
A adequação do capital da Sociedade está assim demonstrada:

Composição 31.12.19 31.12.18
Ajustes Contábeis

(-) Participações societárias
(-) Ativos intangíveis

22.552

Capital base 
Capital de risco 
Capital adicional de risco de subscrição - -

-
Capital adicional de risco operacional -
Capital adicional de risco de mercado

-
Capital mínimo requerido 

Solvência

supervisionadas que operem exclusivamente no ramo de seguro 

20. GESTÃO DE RISCO

Entende-se como gerenciamento de capital, no âmbito da Entidade, o 
processo contínuo de: (a) monitoramento e controle de capital mantido 

aos riscos que o grupo está sujeito; e (c) o planejamento de metas e 

prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de 
possíveis alterações nas condições do mercado.

A gestão de riscos da Entidade está alinhada a política do 

I - Risco de Mercado - É a possibilidade de ocorrência de perdas 

reguladores e alinhado com as melhores práticas do mercado nacional, 
a política que norteia as ações de gerenciamento do risco de mercado 
tem bases conservadoras, sendo que os limites de VaR (Value at 

periodicidade diária.
II - Risco de Crédito - É a possibilidade de ocorrência de perdas 
associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de 

remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos 
de recuperação.
III - Risco de Liquidez - É o risco da Instituição não possuir recursos 

recebimentos e pagamentos previstos. A política de gestão do risco 

gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário 

necessário, ações corretivas.
IV – Risco Operacional

pessoas e sistemas, ou de eventos externos, incluindo o risco legal. 
A Entidade considera a atividade de gestão do Risco Operacional 
de grande relevância como suporte à geração de valor à instituição. 
A melhoria de processos internos e o suporte às áreas de negócio 
têm permitido que a gestão do risco operacional contribua para o 

redução do comprometimento do capital.

21. COMPLIANCE 

atendendo às determinações da SUSEP, inclusive quanto ao trabalho 
de Auditoria Interna.
Todos os procedimentos necessários ao pleno atendimento às normas 

administrativas e operacionais, buscando o atendimento às 
determinações previstas naquele normativo. 

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTROLADORIA

ATUÁRIO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Aos Participantes, Conselheiros e Diretores da
PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S.A.

1. Opinião 

data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstra
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

2. Base para opinião 

e internacionais de auditoria e nossas responsabilidades, em 
cumprimento a tais normas, estão descritas no tópico 5 adiante. Somos 
independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios 

essas normas. Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são 

3. Outras informações que acompanham as demonstrações 

que constam do Relatório da Administração e nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis não abrange tal Relatório e, portanto, não 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 

as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 

4. Responsabilidades da Administração e da Governança 

apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração dessas demonstrações, a não ser que ela pretenda liquidar 
a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. 
5. Responsabilidades do Auditor 

contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 

e internacionais aplicáveis, sempre detecta eventuais distorções 

ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 

demonstrações contábeis. 

ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidências de auditoria 

b. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para 

circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a 

d. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, mediante as evidências 

em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. 

operacional; e 
e. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se elas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

das visitas e das constatações relevantes de auditoria, inclusive 

FERNANDO MOTTA & ASSOCIADOS
Auditores Independentes

Alessandra Nascimento da Silva Cadar

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

220 cm -11 1333797 - 1

omEGA GErAÇÃo S.A.
(Companhia aberta)

CNPJ/mF n .º 09 .149 .503/0001-06 - NIrE 
31 .300 .093 .10-7 | Código CVm: 02342-6

aTa da rEuNIÃo do CoNsElHo dE admINIsTraçÃo
rEalIZada Em 07 de FEVErEIro dE 2020

1 . daTa, Hora E loCal . realizada no dia 07 de fevereiro de 2020, 
às 9 horas, no escritório da omega Geração s .a . (“Companhia”), loca-
lizado na cidade de são Paulo, Estado de são Paulo, na avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, 1 .830, Torre 2, 6º andar, Conjunto 62, 
Itaim bibi, CEP 04543-900 . 2 . CoNVoCaçÃo . Convocação enviada 
nos termos do art . 34, § 1º, do estatuto social da Companhia . 3 . PrE-
sENça . Presentes membros do conselho de administração represen-
tando 87,5% (oitenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) de sua 
composição . 4 . mEsa . os trabalhos foram presididos pelo sr . José 
Carlos reis de magalhães e secretariados pela sra . lívia mariz Jun-
queira . 5 . ordEm do dIa . reuniram-se os membros do Conselho de 
administração para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) apro-
var o plano anual da Companhia e o plano anual de comercialização de 
energia para o exercício social de 2020, bem como o plano de negócios 
de cinco anos da Companhia, contendo os principais pontos estratégi-
cos e orientando os negócios da Companhia entre os anos de 2020 e 
2024 (“Plano anual”, “Plano anual de Comercialização de Energia” e 
“Plano de Negócios”); (b) aprovar o orçamento anual para o exercício 
de 2020 e o orçamento plurianual da Companhia; (c) aprovar a conces-
são de anuência pela Companhia para implantação de projetos eólicos, 
por empresas de seu grupo econômico, que devem gerar efeito esteira 
nos parques eólicos delta 1 e delta 2 da Companhia, condicionada 
ao recebimento de indenização calculada de acordo com metodologia 
de precificação em transações anteriores; e (d) aprovar, condicionada 
à conclusão da combinação de negócios para transformação da CEa 
III - Centrais Eólicas assuruá III sPE s .a . (“CEa III”) em subsidi-
ária integral da Companhia (“Combinação de Negócios”), a outorga 
de garantias fidejussórias pela Companhia na forma de fiança, renun-
ciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades 
de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333 § único, 
364, 366, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839, todos da 
lei nº 10 .406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código 

Civil”), e nos artigos 130 e 794, da lei nº 13 .105 de 16 de março de 
2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil brasileiro”), em 
garantia a todas as obrigações, anteriores à Combinação de Negócios, 
assumidas pela CEa III e suas subsidiárias Parque Eólico laranjeiras 
III s .a . e Parque Eólico laranjeiras IX s .a . (“sPEs CEa III”) perante 
toda e qualquer toda e qualquer instituição financeira, seguradora e toda 
e qualquer instituição/órgão/empresa pública ou privada (“Garantias 
CEa III”) . 6 . dElIbEraçõEs . após análise e discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
reservas e/ou ressalvas, os membros do Conselho de administração 
presentes deliberaram: 6 .1 . aprovar, conforme material apresentado ao 
Conselho de administração nesta data, o Plano anual, o Plano anual 
de Comercialização de Energia e o Plano de Negócios da Companhia . 
6 .2 . aprovar, conforme material apresentado ao Conselho de adminis-
tração nesta data, o orçamento anual para o exercício de 2020 e o orça-
mento plurianual da Companhia . 6 .3 . aprovar a concessão de anuência 
pela Companhia para implantação de projetos eólicos, por empresas 
de seu grupo econômico, que devem gerar efeito esteira nos parques 
eólicos delta 1 e delta 2 da Companhia, condicionada ao recebimento 
de indenização calculada de acordo com metodologia de precificação 
em transações anteriores . 6 .4 . aprovar, condicionada à conclusão da 
combinação de negócios para transformação da CEa III em subsidiária 
integral da Companhia, a outorga das Garantias CEa III . 7 . ENCEr-
ramENTo . Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente 
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por 
todos assinada . são Paulo, 07 de fevereiro de 2020 . mesa: José Carlos 
reis de magalhães Neto – Presidente; lívia mariz Junqueira – secre-
tária . membros do Conselho de administração presentes: José Carlos 
reis de magalhães Neto; antonio augusto Torres de bastos Filho; 
Eduardo silveira mufarej; Gustavo barros mattos; Kristian schneider 
Huber; Eduardo de Toledo e Gustavo rocha Gattass . a presente ata é 
cópia fiel da versão lavrada em livro próprio São Paulo, 07 de fevereiro 
de 2020 . assina o documento de forma digital: José Carlos reis de 
magalhães Neto – Presidente . assina o documento de forma digital: 
lívia mariz Junqueira – secretária . JuCEmG sob o nº 7740311 em 
28/02/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

16 cm -10 1333207 - 1

PrimE ESTATES iNVESTimENToS
imoBiLiárioS SPE S.A.

CNPJ: 19 .454 .443/0001-80 - NIrE: 31300106624
Edital de Convocação para a assembleia Geral Extraordinária

a se realizar em 20 de março de 2020
são convocados os senhores acionistas da PrImE EsTaTEs INVEs-
TImENTos ImobIlIÁrIos sPE s .a . para se reunirem em assem-
bleia Geral Extraordinária, a se realizar às 14:30 horas, do dia 20 de 
março de 2020, na sede da Companhia, localizada na rua antonio de 
albuquerque 715, sala 01, bairro Funcionários, belo Horizonte/mG, 
CEP: 30 .112 .010, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) 
a apreciação de proposta para alienação de parte dos ativos imobili-
ários da Companhia, devidamente identificados na referida proposta, 
para Fundo de Investimento Imobiliário, e, em caso de aprovação da 
referida alienação, a celebração de contratos de mútuo com acionistas 
da Companhia, tendo por objeto a transferência dos recursos decorren-
tes da referida alienação, líquidos de impostos e proporcionais a sua 
participação no capital da Companhia, em condições a serem definidas 
na assembleia . a proposta do Fundo de Investimento Imobiliário, men-
cionada na ordem do dia, se encontra devidamente arquivada e disponí-
vel na sede da Companhia para consulta até a data da assembleia . belo 
Horizonte, mG, 11 de março de 2020 . mIlToN lourEIro JuNIor 
– diretor .
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FN PArTiCiPAÇÕES LTDA.
 CNPJ 08 .854 .553/0001-13 - NIrE 312 .078 .1877-6

ata de reunião de sócios
data, Hora e local: 27 de agosto de 2019, 10h, na r . ministro oro-
zimbo Nonato, 442, conj . 1601, Vila da serra, Nova lima-mG, CEP: 
34 .053 .000 . Presenças: Presentes a unanimidade dos sócios da FN 
ParTICIPaçõEs lTda ., ou seja rosana Fátima barra da silva 
Neves, Heloisa lúcia da silva Neves, angela márcia Neves Henriques, 

Pedro Henrique da Silva Neves, Marília Neves de Mello, Myriam Júlia 
da silva Neves, correspondendo a presença, assim, a 100% (cem por 
cento) das cotas que integram o capital social . Convocação: dispen-
sadas as formalidades de convocação em virtude da presença de 100% 
(cem por cento) do capital social . Instalação: Tendo em vista a pre-
sença de sócios titulares da totalidade do capital social, foi declarado 
instalado o conclave . Composição da mesa: Foram aclamados, como 
Presidente da mesa, a sócia angela márcia Neves Henriques e, como 
secretário da mesa, a sócia Heloisa lúcia da silva Neves .ordem do 
dia:1- deliberar sobre a distribuição de lucros/dividendos aos sócios; 
2- deliberar sobre a redução de capital, com pagamento proporcional 
dos haveres aos sócios, inclusive às sócias angela márcia Neves Hen-
riques e marília Neves de mello que pretendem se desligar da socie-
dade; 3- deliberar sobre a aprovação de novo Contrato social; delibe-
rações: Colocada em votação as matérias constantes da ordem do dia, 
deliberou-se, à unanimidade: 1- Pela distribuição de lucros aos sócios 
da sociedade; 2- Pela redução do capital social da sociedade, nos ter-
mos do art . 1 .082, II do C . Civil, no valor total de r$3 .737 .403,99, 
tendo em vista ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, com 
pagamento dos haveres aos sócios, na proporção de sua atual partici-
pação no capital social, tendo em conta, ainda, que as sócias angela 
márcia Neves Henriques e marília Neves de mello se desligam, neste 
ato, da sociedade; 2- Pela consolidação do Contrato social, para retra-
tar a redução de capital ora aprovada; Encerramento: a ata, após lida e 
aprovada por unanimidade, vai assinada pela Presidente da mesa, pela 
secretária, bem como pela unanimidade dos sócios . Foram encerrados 
os trabalhos, lavrando-se a presente ata em sumário no livro próprio 
e em uma via para arquivamento na JuCEmG . angela márcia Neves 
Henriques - sócia e Presidente da mesa . Heloisa lúcia da silva Neves 
- sócia e secretária da mesa . demais sócios:rosana Fátima barra da 
silva Neves; Pedro Henrique da silva Neves;marília Neves de mello; 
Myriam Júlia da Silva Neves.

9 cm -10 1333112 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003111948210211.


