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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 04.740.87610001-25
NIRE 35.300187.610
ATA DÁ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 8.10.2019
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 8 dias do mês de outubro de 2019, às 16h, na sede social da
Companhia Biasileira de Soluções e Serviços (Sociedade), na Cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, na Alameda Xingu, 512, 32 e 49 andares do Edifício "Condomínio Evolution Corporate",
Alphaville, CEP 06455-030.
MESA: Presidente: Sra. Esther Dalmas; Secretário: Vilson Fontoura da Silva.
PRESENÇA: Representantes da Elo Participações Ltda., única acionista da Sociedade.

ri

ORDEM DO DIA: 1) alterar a denominação social da Sociedade; 2) alterar o endereço da sede
social da Sociedade; e 3) consolidar o Estatuto Social.
DEUBERAÇÕES: Em conformidade com a ordem do dia, a única acionista da Sociedade,
deliberou:
1)

alterara denominação social da Sociedade de Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
para Meio 5.A., com a consequente alteração do caput do Artigo 19 do Estatuto Social;

2)

alterar o endereço da sede social da Sociedade, para incluir o 20 2 andar, o qual passa a ser
o seguinte: Alameda Xingu, 512, n, 49 e 20 andares, Edifício "Condomínio Evolution
Corporate', Alphovilie, CEP 06455-030, com a consequente alteração do Artigo 22 do
Estatuto Social; e

3)

consolidar o Estatuto Social da Saciedade, ç , qual já contempla as deliberações dos Itens
anteriores, que passa a vigorar como disposto no Anexo 1 a esta ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a
presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Esther Dalmas
- Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário. Acionista: Elo Participações ltda., por seus
Diretores, Sr. Vinicius Urias Favarão e Sra. Esther Dairnas.
em

Vilson FontoihdS4lva
SecretórI&j

Esther Dalmas
Presidente

23 01ff 201;

557.599119-2

a

IÔl4lhIIMhIIM

-51

ANEXO IDA ATADA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 8.101019. Às 16H
"ESTATUTO SOCIAL DA ALELO S.A.
CAPÍTULO 1
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1 - A ALELO S.A. (Sociedade) é uma sociedade por ações de capital fechado, regida
por este Estatuto Social e pelas disposições legais e contratuais que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo Único - A Sociedade poderá utilizar o nome fantasia "Meio".
Artigo 2 - A Sociedade tem sua sede e foro na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Alameda Xingu, n 2 512, 32, 42 e 202 andares, Edifício "Condomínio Evolution Corporate",
AlphavIlIe, CEP 06455-030, podendo, mediante proposta da Diretoria e aprovação do
Conselho de Administração, criar e extinguir filiais, agências e escritórios em todo o
território nacional.
Artigo 32 -A Sociedade tem por objeto: (1) a emissão, administração, gestão e prestação de
serviços de meios de pagamento e cartões pré-pagos, aptos a receberem carga ou recarga
de valores em moeda nacional ou estrangeira incluindo, mas não se limitando, aos
benefícios de alimentação e refeição, através de meios eletrônicos, tais como tarja
magnética, smart cards e outros; (Ii) o desenvolvimento de parcerias para promoção de
produtos e/ou serviços, inclusive mediante disponibilização de espaço em materiais e
veículos de divulgação; (iii) a Implantação, administração e prestação de serviços de
programas promocionais, mediante oferecimento e administração de programas de
incentivo, fldellzação e/ou bonificação de vendas; (lv) a prestação de serviços de
correspondente no País de Instituições financeiras; e (v) a participação em outras
sociedades como sócia, acionista ou quotista.
Artigo 41- O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAl, AÇÕES E DIREITO DE PREFERÊNCIA
Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, é de R$472.414.126,04 (quatrocentos e setenta e dois milhões,
quatrocentos e quatorze mil, cento e vinte e seis reais e quatro centavos), representado por
1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e 1.000000 (um
milhão) de ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, podendo, futuramente,
serem criadas diferentes classes de ações.
Parágrafo 1 - As ações são indivisíveis em relação à Sociedade. Cada ação ordinária
nominativa confere o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. A ação
preferencial nominativa, independentemente da classe, no terá direito a voto nas
Assembleias Gerais, mas, em contrapartida, garantirá a sua titular prioridade no reembolso
do capital, com ou sem prêmio.
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ANEXO 1 DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 8.10.2019. Às 1611
Parágrafo 22 - As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito
se a Sociedade, pelo prazo de três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos a
que fizerem jus, direito que conservait até o pagamento, se tais dividendos não forem
cumulativos, OU até que sejam pagos os cumulativos em atraso.
Parágrafo 32 - A Sociedade poderá negociar com as próprias ações, desde que deliberado
pelo Conselho de Adminstraço e respeitando o disposto na legislação pertinente.
Parágrafo 42 - Aos acionistas é assegurado o direito de preferência na subscrição de ações
emitidas em aumentos de capital, o qual deverá ser exercido na proporção do nI$mero de
ações que possuírem, nos termos do Artigo 171, da Lei n 9 6.404, deis de dezembro de 1976
e posteriores alterações. Tal direito deverá ser exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de publicação da Ata de Assembleia Geral extraordinária ou da Reunião do
Conselho de Administração que tiver proposto o aumento de capital, sob pena de diluição
de suas respectivas participações no capital social. Os aumentos no capital social da
Sociedade deverão procurar respeitar a proporção de 50% de ações ordinárias e 50% de
ações preferenciais.
Artigo M - Nenhum acionista poderá empenhar, indicar a penhora ou, por outra forma,
gravar ou oferecer em garantia suas ações ou os direitos de subscrição de suas ações sem o
consentimento prévio, por escrito, do Conselho de Administração.
Artigo 7 - Somente acionistas cujos interesses não sejam conflitantes com os Interesses da
Sociedade poderão participar do capital social.
CAPITULO III
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
•

Artigo 82 - A administração da Sociedade será exercida pelo Conselho de Administração e
pela Diretoria, na forma da lei e do presente Estatuto Social.
Artigo 92 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 4 (quatro) e, no
máximo, 8 (oito) membros, acionistas ou não da Sociedade. Todos os membros deverão ser
eleitos pela Assembl&a Geral, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. O
Conselho de Administração poderá convidar os acionistas da Sociedade detentores de ações
preferenciais para participar das reuniões do Conselho de Administração, sem que tenham,
no entanto, direito a voto.
Parágrafo 12 - O Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos
pela maioria absoluta de votos em sessão com a presença de todos os membros do
Conselho de Administração.
Parágrafo 2 - Em caso de ausência justificada ou impedimento temporário de um dos
membros do Conselho de Administração, este poderá delegar os seus poderes a um
procurador que deverá ser, necessariamente, membro do Conselho de Administração.
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Parágrafo 32 - Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos e
substituídos a qualquer tempo por decisão da Assembleia Geral. O vice-presidente assumirá
a Presidência do Conselho de Administração em caso de vacância deste. Na hipótese de
vacância de ambos os cargos (presidente e vice-presidente), o Conselho de Administração
promoverá nova eleição para preenchimento dos mesmos, nos termos do Artigo 92,
Parágrafo lQ.
Artigo 102 A remuneração máxima global do Conselho de Administração e da Diretoria será
fixada pela Assembleia Geral, sendo a divisão da mesma entre os membros de cada órgão
determinada pelo Conselho de Administração.
Artigo 11 - Os conselheiros e diretores eleitos serão investidos nos seus cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração ou
da Diretoria, conforme o caso, permanecendo no exercício de suas funções até a posse de
seus respectivos substitutos.
Artigo 12 Compete ao Conselho de Administração:
(a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
(b) eleger e destituir os diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições, observado o que
a respeito dispuser este Estatuto;
(c) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, a estrutura de controles
internos e as medidas adotadas pela diretoria para mitigar riscos; os livros e papéis da
Sociedade; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos;
(d) convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente;
(e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

(fi

deliberar sobre os investimentos em projetos de expansão e melhorias, em um valor
global superior àquele fixado periodicamente pelo próprio Conselho de Administração;

(g) escolher e destituir os auditores independentes, se houver;
(h) deliberar sobre os assuntos previstos no Artigo 16; e
(i) deliberar sobre a criação de comitês da Sociedade, suas regras de funcionamento e
atribuições.
Artigo 13 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez a cada
dois meses, em local acordado previamente, mediante convocação com pelo menos 8 (oito)
dias úteis de antecedência por seu Presidente ou por 2 (dois) membros do Conselho de
Administração. As reuniões extraordinárias do Conselho de Administração serão convocadas
flor seu Presidente ou Dor aualsouer 2 (dois) membros do Conselho de Administraan. com .
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Artigo 14- O quórum de instalação para as reuniões do Conselho de Administração deverá
ser de 213 (dois terços) de seus membros. Caso a reunião convocada no se instale por falta
de quórum, o Presidente, dentro de 7 (sete) dias, convocará nova reunião e, neste caso, a
mesma Instalar-se-á com qualquer quórum.
Artigo 15 - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de
votos dos membros presentes à reunião, ressalvado o disposto no Artigo 16 a seguir. Os
membros do Conselho de Administração poderão ser representados por e votarem através
de procu rações outorgadas a outros membrot
Artigo 16 - As seguintes deliberações para serem válidas, exigirão, no mínimo, o voto
favorável de 213 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração:
(a) aprovação do orçamento anual da Sociedade, bem como de investimentos submetidos à
apreciação do Conselho de Administtaó; (b) aprovação de contratos, ou compras de bens em valores superiores àqueles fixados,
periodicamente, pelo próprio Conselho de Administração. Não estão sujeitos a esta
aprovação os contratos de credenciamento de estabelecimentos comerciais e os
contratos de administração dos produtos comercializados pela Sociedade, que
observem o modelo e os parâmetros de negócio já aprovados pelo Conselho de
Administração;
(c) aprovação de contratos ou negócios entre a Sociedade e quaisquer dos acionistas, ou
Partes Relacionadas (assim entendidas como: (i) as Afiliadas de um acionista; (ii) as
pessoas jurídicas relacionadas a qualquer um dos acionistas que, direta ou
indiretamente, por meio de um ou mais intermediários, tiverem participação no
acionista que lhe confira Influência significativa sobre o acionista; (ii» as coligadas das
• empresas controladas ou dos controladores diretos ou Indiretos de um acionista,
controladores estes considerados até o nível do Banco do Brasil S.A. e do Banco
Bradesco S.A., ressalvados os casos nos quais essa participação tenha mero caráter de
investimento; ou iv) joint veatums (empreendimento conjunto) nas quais um acionista,
e/ou suas AfihiadasouAfihiadas de um acionista, estas consideradas até o nível do Banco
do Brasil S.A. e do Banco Bradesco SÃ., participem do controle; sendo que "AfIlada"
significa qualquer pessoa jurídica que; direta ou indiretamente, por meio de um ou mais
Intermediários: (l)exerça controle sobre um acionista ou (ii) esteja sob controle de um
acionista ou (ifl) esteja sob controle comum com um acionista, assim considerados até o
nível do Banco do Brasil S.A. e do Banco Bradescõ SÃ.) desde que o valor global destes
contratos ou negócios exceda: àqueles fixados, periodicamente, pelo próprio Conselho
de Administração, ressalvado, entretanto, que em quaisquer contratos ou negócios
deverão sempre ser observadas as regras de mercado, em condições comutativas e
equitativas;
(d) aprovação de empréstimos ou créditos para a Sociedade, desde que o montante exceda
àquele fixado, periodicamente, pelo próprio Conselho de Administração;
7/
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ANEXOU DA ATADA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 8.102019. Às 16H
(e) venda, alienação ou oneração de bens da Sociedade, ou a concessão de garantias para si
própria ou para terceiros, com valor global superior àquele fixado, periodicamente, pelo
próprio Conselho de Administração;
(f) decisões sobre a Introdução de novos negócios e a aprovação do plano estratégico das
carteiras de produtos e serviços;
(g) aprovação e alterações dos seus Regimentos Internos e dos órgãos de assessoramento;
(h) resgate de ações da Sociedade;

(O a fixação e a modificação dos montantes relevantes para as transações que exigirem a
aprovação do Conselho de Administração, conforme o Artigo 12, letra "r, este Artigo 16
e o Artigo 21, parágrafo primeiro, Letra "a";
Q) emissão de novas ações até o limite autorizado;
(k) aquisição, venda, incorporação, cisão, fusão, transformação ou liquidação de
subsidiarias integrais e lati controladas da Sociedade; e
(1) aumento de capital social de subsidiárias integrais e/ou Controladas, em valores
superiores àqueles fixados periodicamente pelo Conselho de Mministraçã, salvo se
dentro do limite do capital autorizado.
Artigo 17 - Serão arquivados no Registro de Comércio e publicadas as atas das reuniões do
Conselho de Administração que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos
perante terceiros.
•

Artigo 18 - A Diretoria da Sociedade será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo,
10 (dez) membros, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais, diretores sem
designação específica. Todos as diretores da Sociedade deverão ser indivíduos resMentes no
Pais, acionistas ou não da Sociedade, eleitos pelo Conselho de Administraflo, com mandato
de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. O mandato dos diretores da Sociedade estender-se-á
até a posse dos seus substitutos.
Parágrafo 1 - A reunião do Conselho de Administração que eleger os diretores da Sociedade
deverá designar, entre eles, um Diretor Presidente.
Parágrafo 2 - Os diretores poderão ser destituídos e substituídos a qualquer tempo, por
decisão do Conselho de Administração.
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Artigo 19- A Diretoria terá os deveres e os poderes que a lei e este Estatuto lhe conferem
para assegurar a execução fiel e eficiente dos fins da Sociedade.
Parágrafo único - Incumbe aos diretores fornecer ao Conselho de Administração e ao
Conselho Fiscal, se instalado, a pedido de qualquer membro destes, as informações que lhes
sejam solicitadas ou outras que entenderem relevantes.
Artigo 20 - Compete ao diretor Presidente, além das funções, atribuições e poderes
conferidos pelo Conselho de Administração:
•

(a) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de
Administração;
(1,) dirigir a execução do planejamento geral e estabelecer metas e objetivos para a
Sociedade;
(c) coordenar e representar a Socíeáde no relacionamento com seus clientes,
fornecedores e terceiros em geral;
(d) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades diárias da Sociedade; e
(e) supervisionar e coordenar as atividades dos demais diretores, observadas as atribuições
especificas previstas neste Estatuto Social e definidas pelo Conselho de Administração.
Artigo 21- A Sociedade será representada:

o

(i) mediante as assinaturas de 02 (dois) diretores agindo em conjunto ou um diretor
agindo em conjunto com um procurador com poderes bastantes ou dois procuradores
com poderes bastantes para:
(a) representar a Sociedade ativa passivamente;
(b) firmar contratos e assunt1r obrigações até o limite fixado pelo Conselho de
Administração; abrir e movimentar contas bancárias, podendo, para tanto, emitir e
endossar cheques; transigir e firmar compromissos; sacar, emitir, endossar para
cobrança, caução e/ou desconto, ou aceitar duplicatas ou quaisquer outros títulos
de crédito; e
(c) prestar fianças, avais ou outras garantias em operações autorizadas pelo Conselho
de Administração.
(li) mediante a assinatura de um diretor, agindo isoladamente, ou um procurador com
nnj4arac h,ctntc nrr
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(b) representar a Sociedade perante qualquer repartição, autarquia ou sociedade de
economia mista, federal, estadual ou municipal, desde que não seja para assumir
obrigação em nome da Sociedade ou exonerar terceiros perante ela.
Parágrafo Único - A Sociedade poderá constituir procuradores com poderes bastantes para,
agindo isoladamente ou em conjunto com um diretor ou com outro procurador com poderes
bastantes, representá-la conforme determinado no correspondente instrumento de
mandato. Os procuradores deverão sempre ser nomeados para fins específicos e, quando
"ad negotia", por prazo determinado. A nomeação far-se-á sempre por 2 (dois) diretores.
•

Artigo 22 - É vedado a qualquer conselheiro ou diretor, sob pena de responsabilidade
pessoal e de perda do cargo que ocupa, a utilização da denominação da Sociedade para atos
de qualquer natureza, tais como a prestação de fianças, abonos, avais e outras garantias de
mero favor, sempre que estranhos aos negócios e objetivos sociais da Sociedade ou que
possam ser tidos como atos de liberalidade,
CAPITULO IV
DOS COMITÊS
Artigo 23 - A Sociedade, por meio do seu Conselho de Administração, para melhor
desempenho de suas funções, poderá instituir comitês de assessoramento, permanentes ou
temporários, com funções técnicas e/ou consultivas, sem poder de deliberação.
Parágrafo

jQ

- Os membros dos comitês serão indicados pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 2 - Caberá ao Conselho de Administração, nos termos do Artigo 12 deste
Estatuto, aprovar os Regimentos Internos dos comitês, que disciplinarão as regras de
funcionamento, responsabilidades especificas e atribuições de cada um dos comitês
CAPÍTULO
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 24-O Conselho Fiscal funcionará em caráter não permanente e, quando instalado por
deliberação da Assembleia Geral, será composto por 4 (quatro) membros efetivos e igual
número de suplentes, indicados pelos acionistas, eleitos em Assembleia Geral podendo ser
reeleitos. A Assembleia Geral que deliberar pela instalação do Conselho Fiscal determinará a
remuneração de seus membros, observados os limites estabelecidos em lei.
CAPÍTULO VI
DA ASSEMSLUA GERAL
.n;r_ea4 .'rtln pi taflt
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Artigo 27 - Somente poderão comparecer às Assembleias Gerais os proprietários de ações
cujos nomes estejam inscritos no LJum de Registro de Ações Nominativas até 48 (quarenta e
oito) horas antes da data designada para a realização da correspondente Assembleia.
Parágrafo Único - O acionista pode ser representado em Assembleia Geral por procurador
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Sociedade ou
advogado.
Artigo 28—As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de votos, não
computando os votos em branco, ressalvadas as exceções de lei e as deliberações sobre os
assuntos relacionadas no Artigo 30 abaixo, as quais deverão ser aprovadas por acionistas
representando, no mínimo, 213 (dois terços) das ações com direito a voto.
Artigo 29 - Os avisos de convocação de Assembleias Gerais deverão ser enviados aos
acionistas da Sociedade no mínimo. 10 (de4.dias úteis de antecedência da data de realização
da correspondente Assembleia, por carta ou e-mail com confirmação de recebimento dos
destinatários.
Artigo 30 - O quórum de instalação das Assembleias Gerais será aquele previsto em lei,
exceto para os assuntos relacionados abaixo, nos quais o quórum mínimo de instalação
deverá ser de titulares de ações representando, pelo menos, 213 (dois terços) das ações com
direito a voto:
(a) aquisição de outras sociedades, Investimentos relevantes em outras sociedades ou
associação, inclusive sob a forma de "john venture", da Sociedade com outras
sociedades ou grupos;
(b) incorporação, cisão, fusão, transformação ou liquidação da Sociedade;
(c) reforma do Estatuto Social ou alteração dos objetivos da Sociedade;
(d) aumento do capital social;
(e) alteração da razão social ou nome fantasia da Sociedade, e

(O

modificações nos direitos pertinentes a ações, classes de ações, dividendos,
preferências ou resgates de ações.
CAPÍTULO VII
OUVIDORIA

Artigo 31- A Sociedade aderira à Ouvidorla instituída pela Elo Participações Ltda. ("EloPar"),
composta de 1 (um) Ouvidor, com formação superior e bons conhecimentos do negócio da
Sociedade, designado e dest3tuívei pelos Sócios, com mandato de 2 (dois) anos, sendo
possível a renovação de mandato por igual período mediante deliberação dos Sócios.
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ANEXO 1 DA ATA DAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM s.aoaoig. Às 16H
a) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do
consumidor e de atuar como canal de çomunlcação entre as Investidas sobre as quais
dispõe o "capuC deste item, os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na
mediação de conflitos;
b) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações
dos clientes e usuários de produtos e serviços das Investidas sobre as quais dispõe o
"caput" deste item, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado
pelos canais de atendimento a clientes;

o

c) prestar os esclarecimentos necessários • e dar ciência aos reclamantes acerca do
andamento de suas demandas e das providências adotadas;
d) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual deverá respeitar o
prazo legal;
e) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado
na letra "d";
f) propor aos competentes órgãos internos, na forma da regulamentação aplicável, medidas
corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise
das reclamações recebidas; e
g) elaborar e encaminhar aos competentes órgãos internos, na forma da regulamentação
aplicável, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação
da ouvidoria, contendo proposições de que trata a letra "f", quando existentes.
Parágrafo 2 - A Sociedade:
a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Duvidaria, bem como para que
sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; e
b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de
resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo
requisitar informações edocumentos para o exercício de suas atividades.
CAPITULO VIII
EXERCÍCIO SOCIAL
Artigo 32- O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, em cuja data
serão preparados o balanço e os relatórios financeiros.
Parágrafo 1 - Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados e a
provisão para o imposto de renda.
Parágrafo 2 - Dos lucros líquidos obtidos no exercício social, 5% (cinco por cento) serão
deduzidos para constituir a reserva legal até aia esta reserva atinia 20% do caoital social.
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ANEXOU DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 8.10.2019. Às 1614

-

Parágrafo 32 - Os acionistas terão dlreiig de receber, em cada exercício, um dividendo
mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado
de acordo com o disposto no Artigo 202 da Lei n 2 6,404, de 15 de dezembro de 1976 e
posteriores alterações, podendo a Assembleia Geral, desde que não haja oposição de
qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, ou
a retenção de todo o lucro.
Parágrafo 42 - Por proposta dos órgãos da administração, uma parcela dos lucros da
Sociedade, formada por até 100% (cem por cento) dos lucros que remanescerem após as
deduções legais e estatutárias, poderá ser destinada à formação de "Reserva de Expanso",
que terá por fim financiar a expansão das atividades da Sociedade, bem como reforçar o seu
capital de giro, não podendo esta reserva ultrapassar o valor de 95% (noventa e cinco por
• cento) do capital social da Sociedade. Os recursos atribuídos à Reserva de Expansão, desde
que não impedem o tini a que foram constituídos, por sugestão da Diretoria da Sociedade e
deliberação do Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral, também
poderão, a qualquer tempo, ser revertidos e distribuídos, de forma integral ou parcial, aos
acionistas a titulo de dividendos.
Parágrafo 52 - À conta de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes, a
Diretoria, mediante aprovação do Conselho de Administração, fica autorizada a declarar e
pagar dividendos intermediários.
Parágrafo 6 - Poderá a Diretoria, ainda, mediante aprovação do Conselho de
Administração, autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o
capital próprio, nos termos da legislação específica, em substituição total ou parcial dos
dividendos intermediários, cuja declaração lhe é facultada pelo parágrafo anterior ou, ainda,
em adição aos mesmos.
Parágrafo 79 - Os juros eventualmente pagos aos acionistas serão imputados, líquidos do
imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício (25%).
Parágrafo 3 2 - A Assembleia Geral decidirá sobre o destino a ser dado ao eventual saldo do
lucro liquido apurado no exercício.
Parágrafo 92 - A Sociedade poderá preparar balanços intermediários, a qualquer tempo,
para cumprir requisitos legais ou para fins de conveniência, inclusive para fins de distribuição
antecipada de dividendos.
cAPÍTÜLo IX
UQIUDAÇÃO
Artigo 33-A Sociedade será liqúldada nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia
Geral estabelecer o modo dé liquidaçãó e nomear a liquidante.
CAP(TLOX
DISPOSIÇÕES PINAIS
Artigo 34-Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Ass

Ia Geral.".
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMIWSTRAÇAD
REALIZADA EM 12.6.2020, Às 11H
DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de junho de 2020, às 11h, por videocon1rência.
MESA: Presidente: Marcelo de Araújo Noronha: Secretário: Vilson Fontoura da Silva.
PRESENÇA: ATotalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.
CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração.
ORDEM DO DIA: 1) eleger, entre si,o Presidente e o Vice-Presidente deste órgão; e 2) eleger
os Diretores da Sociedade.
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração deliberaram,
por unanimidade:
1) em conformidade com o Parágrafo Primeiro do Migo 18 do Estatuto Social, procederam à
eleição, entre si, do Presidente e Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaída nos
nomes dos senhores: Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; e Vice-Presidente: Edson
Rogério da Costa; e
2) reeleger os Diretores da Sociedade, com prazo de mandato até a primeira Reunião do
Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
no ano de 2022, conforme segue: mreto,-pnsldente: Sr. cEsArno ?JAR!HITO NAXAMURA,
brasileiro, casado, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG 14.130.520-4 SSP/SP,
CPF 065.816.148-23, com domicílio na Alameda )tingiu, 512, 32,42 e 20 andares, Edifício
"Condomínio Evolution Corporate', AlphavllIe, Barueri, SP, CEP 06455-030; Diretores sem
designação especifico: Sra. ESTHER DALMAS, brasileira, divorciada, advogada, OAB/SP
108.320, CPF 008.032.848-29; e Sr. MARCO AURELJO DE QUEIROZ CAMPOS, brasileiro,
casado, administrador de empresas, RG 3125506 SSP/PE, CPF 666.717324-00, ambos com
domicílio na Alameda Xingu, 512, 82 andar, Edifício "Condomínio Evolution Corporate,
AIphavIIIe, Barueri, SP, CEP 06455-030, AIphavllle, Barueri, SP, CEP 06455-030.

Ia

Os Diretores ora reeleitos foram empossados em seus cargos mediante assinatura dos
respectivos Termos de Posse, que ficam arquivados na sede da Sociedade, nos termos do
Artigo 149 da Lei 6.404176, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estar Impedido de
exercer a administração da Sociedade: (a) por lei especial; b) em virtude de condenação
criminal; c) em virtude de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou cl) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12.62020, As 11H
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a
presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Presidente:
Marcelo de AsaüJo Noronha; SecretMia VioÉ, Fontoura da Silva; Membros do Conselho de
MmlnIstraço: Marcelo de Araújo Noronha - Presidente, Edson Rogério da Costa - VicePresidente. Edson Marcelo Moreta, Rodrigo Felippe Afonso, Viniclus Urlas Favalo Fablano
Macanhan Fontes, Francisco José Pereira Terra e Daniel André Stieler - membros.
esta é cópia fiel da ata original lavrada em
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Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento Técnico de Arrecadação
CONSULTA CADASTRAL
N° 09829120211

IDENTIFICAÇÃO
Razão Social :ALELO S.A.
CNPJ/CPF N°.:04.140.81610001-25
Inscrição Atual :4.44096-8
ENDEREÇO
Logradouro ALAMEDA XINGU
N° Atual :512
Complemento:
Sala:
Andar :30, 40, 20
Bairro :ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR 1 ALPHAVILLE
Município :BARUERI
UF:SP
CEP :06455030
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atividade Economica FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.
Situação Vigente Ativo desde 1411012004
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmado
•

Informações para Verificação de Autenticidade

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no M° de inscrição
Endereço:

4.44096-8

código de autenticidade:

929S.3179.3552.1353107-X

http://www.barueri.sp.gov.br

Data de emissão:

09f08f 2021

(http://www.baruerisp.gov.br )

Hora de emissão:

11:13:32

Certidão expedida gratuitamente.
Apovado pelo Decreto n° 5635, de 2510112005
Prefeitura Municipal de Barueri 1 Rua Pref. João da Mana e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - sartieri - SP - Fone: (11) 41995000

ai OOOO22O32SFUDS44flCi
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Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento Técnico de Tributos Mobiliários
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
N° 26152/2021i (REEMISSÃO)

Razão Social .........ALELO S.A.
cNPJ/CPF N ° ........

04.740.876/0001-25

Inscrição Atual .....

4.44096-8

Logradouro ..........

ALAMEDA XINGU

N° Atual ............

512

Coirçlemento .........

Andar

Bairro ..............

ALFHAVILLE CENTRO INDUSTF( E EMPR / ALPEAVILLE

Cidade ..............

BARUERI

30,

4 ° , 20 Sala

06455030

•CEP

TRIBUTOS E
Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias
CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações,
que em nome do contribuinte acima identificado, EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito inscrito
ou não em divida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data, cuja exigibilidade do
crédito tributário encontra-se suspensa em virtude de: IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO
CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de
débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e
períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

o

autenticidade desta certidão poderá ser confirmada
na página da Prefeitura de Banjed na Internet, no
Endereço:

Informações para verificação de Autenticidade
N° de InsrIçio

:

1 CóÉIIede autenticidade:

4.44096-8
4891.7199.5809.1322107-M

bttp://www.barueri.sp.gov.br

Crata de emIssSo:

0610812021

Certidão expedida gratuitamente.

Hora de emissão

15:15:39

Aprovado pelo Decreto n° 5635, de 2510112005

Prefeitura Municipal de Ban.erl 1 Rua Prof. João da Hatta e Luz, "-CEP: 06401-120 - Centro - Barueil
8000

- SP -

Fone:

(11) 4199-

-,i-

923%

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 04740.87610001-25

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscnço na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matrizjfihal acima identificado

Certidão n°

21080065446-17

Data e hora da emissão

0610812021 11:41:04

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio
www.pfe.fazenda.sp.qov.br
-

Folha 1 de 1

S

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.740.876

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscrItos em Ujyuda Ativa de responsaJh4je do Interessado(a)
Tratando-se de CROA emitiØa para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados 4feJta por meio do CNPJ Base
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do cpntnbUn*, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada

•

/

Certidão n°

30617713

Data e hora da emissão

0610812021 11:46:00

Validade

30 (TRINTA) dias, contados ca emissão.

-

Folha 1 de 1
(hora de Brasilia)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio
http llwww.d Iv id a ativa pg e .sp.g ov br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ALELO S.A
CNPJ: 04.740.87610001-25
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n ° 5.172, de 25 de outubro de 1966Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços chttp://rfti.gov.br > ou <http:1ív.pgfn.gov.br".

Ø

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n ° 1.751, de 211012014.
Emitida às 10:20:11 do dia 2610512021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2211112021.
Código de controle da certidão: 111345931.41F61.08ID
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

04.740.87610001-25
ALELO SÃ
AL XINGU 512 ANDAR 3, 4 E 20 / ALPHAVILLE INDUSTRI / BARUERI / SP 106455-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de
maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Ia

Validade: 06/08/2021 a 04109/2021
Certificação Número: 2021080601534130245043

Informação obtida em 06/0812021 11:36:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br

o

e
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PODER JUDICIÀRIO
JUSTTÇA DC TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nome: ALELO S.A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.740.876/0001-25
Certidão n°: 25670632/2021
Expedição: 20/08/2021, às 10:01:14
Validade: 15/0212022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ALELO S.A ~TRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ
sob o n ° 04.740.87610001-25, uko CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n ° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n ° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br ).
Certidão emitida gratuitamente.

o

INFOBI4AÇÀO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

útLdas c ,laestÔes: c':drLZtsiw.br

00505000?

0910112021

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CIVEIS
FOLHA: 111

CERTIDÃO N°: 974713
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Civeis do(a) Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais,
CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
08/0812021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de:
ALELO SA, CNPJ: 04.740.87610001-25, conforme indicação constante do pedido de certidão?

.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos corrr situação em tramitaço já
hffotMçrejits atS a Çomt%a orosRegionats e Dsstntais do
cadastrados no sistema In
Estado de São Paulo.

filiais e poderá apontar feitos de homônimos nã4jualificados com tipos empresariais diferentes do
nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, SIS, EPIME, MEl, LTDA).
digital.

Esta certidão stten vIiddé
Esta certidão é sem custas.

-.

São Paulo, 9 de agosto de 2021.

imelemelemele
0050500078

PEDIDO N°:

e

