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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF 

CNPJ nº 02.995.720/0001-60 

REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO 2022 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2022, reuniram-se às 18:00 horas, em primeira convocação, em 

ambiente exclusivamente eletrônico, por meio de videochamada virtual na plataforma Google Meet (link: 

https://meet.google.com/wap-jnib-cjd), por ocasião da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Confederação 

Brasileira de Surf (“CBSurf”), inscrita no CNPJ sob o nº 02.995.720/0001-60, compareceram o Presidente em 

exercício da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, o Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, o 

Presidente Eleito da CBSurf, o Sr. Flávio Padaratz, a Federação Pernambucana de Surf, representada por procuração 

pelo Sr. Geraldo Cavalcanti, a Federação Paraibana de Surf, representada por seu Presidente Sr. Carlos Gilberto 

Palmeira Júnior, Federação de Surf do Espírito Santo, pelo seu presidente Sr. Alberto Muniz Gomes Júnior, 

Federação Gaúcha de Surf, por seu Presidente Sr. Fernando Cunha, Federação Catarinense de Surf, por seu Presidente 

Sr. Renato Melo, a Federação Baiana de Surf, por seu Presidente Sr. Marcelo Barros, a Federação Paranaense de 

Surf, por seu Presidente Sr. Renato Trogue, a Federação Maranhense de Surf, por seu Presidente Sr. Ricardo 

Rodrigues Ataíde, a Federação Sergipana de Surf, por seu Presidente Sr. Saulo de Moraes Silva Junior, a Federação 

de Surf do Estado do Ceará, por seu Presidente Sr. Amélio Gomes Rolim Júnior, a Federação Paraense de Surf, por 

seu Presidente Sr. Noélio Sobrinho, os representantes dos Atletas eleitos, a Sra. Monique de Morais Pontes 

(Longboard), a Sra. Monik Gean Santos de Freitas, o Sr. Alan Donato Albuquerque Freire (Pranchinha), a Sra. Yanca 

Heloisa Correia Costa (Pranchinha), o Sr. Leonardo Gimenes Esteves Martins (Stand Up), a Sra. Aline Akemi 

Adisaka (Stand Up), o Sr. Luel Felipe da Silva (Pranchinha), os membros do Conselho Fiscal da CBSurf, o Sr. Márcio 

Bogoni e o Sr. Vanderlei Grego, e o Sr. Fabiano Fischer. Aberta a Assembleia Geral Ordinária, o Sr. João Paulo A. 

da Veiga P. da Silva, Presidente em exercício da CBSurf agradeceu a presença de todos e saudou a eleição da Chapa 

Nação Surfa Brasil, após longo processo eleitoral, abrindo a palavra ao Presidente Eleito, Sr. Flávio Padaratz que 

saudou a todos, esclareceu os pontos de pauta da presente assembleia geral ordinária e expôs as intenções da gestão 

que passa a assumir a Confederação. Em cumprimento à previsão estatutária, a Presidência da CBSurf que convoca 

e preside as Assembleias, de forma que o Presidente em exercício da CBSurf assumiu a presidência da assembleia 

geral ordinária e definiu como secretário o Dr. Vantuil Gonçalves Júnior, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 

113.869, passando-se à leitura do edital de convocação da assembleia geral ordinária com a seguinte ordem do dia 

(i) Deliberar sobre a auditoria realizada pela empresa YSA – Auditores e Associados SS, referente ao exercício 2020; 

(ii) Deliberar sobre a aprovação ou não das contas referentes ao exercício de 2020, ainda pendente, com a 

possibilidade em consignar expressas ressalvas, objetivando obter as certidões positivas do artigo 18 e 18-A, da Lei 

nº 9.615/1998; e (iii) Assuntos Gerais. Aberto o primeiro item de pauta, o Presidente da assembleia passou à leitura 

da Nota Explicativa nº 01/2021 do antigo Conselho Fiscal da CBSurf, disponível no site da CBSurf, apresentando 

parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2020, sem mais ressalvas ou dúvidas, que decorre de 

processo anterior de análise das contas daquele exercício, o que não fora apresentado a qualquer momento para 

aprovação perante o órgão pertinente, ou seja, a assembleia geral ordinária. Na sequência, o Sr. Fabiano Fischer 
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apresentou brevemente parecer acerca das contas do exercício de 2020 decorrente das demonstrações contábeis 

analisadas com as considerações requeridas ao antigo contador da CBSurf, Sr. Ricardo Vargas, e trazendo o resultado 

em balancete divulgado por e-mail aos membros da assembleia, sobre o qual todos os presentes demonstraram ciência 

e não possuírem quaisquer dúvidas. O Presidente da assembleia retomou a palavra procedendo à leitura do parecer 

da auditoria formulado pela empresa YSA – Auditores e Associados SS, em 4 laudas e divulgado aos membros da 

assembleia geral ordinária, que indica terem as demonstrações contábeis apresentado a posição patrimonial e 

financeira da CBSurf em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para 

aquele exercício na forma da legislação vigente e das práticas de contabilidade, destacando a responsabilidade dos 

então dirigentes da CBSurf nas demonstrações contábeis apresentadas para auditoria. Não havendo considerações 

acerca do parecer de auditoria externa, passou-se à leitura do parecer do Conselho Fiscal da CBSurf eleito em 22 de 

fevereiro de 2022, disponível no site da entidade, que informou os documentos apreciados, destacando o grande 

volume de documentos e a distância entre a sede da CBSurf e o domicílio dos Conselheiros, ressaltando que os 

questionamentos foram satisfatoriamente esclarecidas pela empresa de contabilidade, informando que a única 

certidão positiva é a certidão de débitos trabalhistas, emitindo posicionamento de parecer para aprovação das contas 

do ano fiscal 2020, com as seguintes ressalvas: (i) no ano de 2020, foi efetuada a aquisição de Notebook, sendo este 

o único ativo imobilizado na Confederação, constatando-se que fora adquirido para uso do então Presidente Sr. 

Adalvo Argolo, não tendo sido identificada a devolução do equipamento, solicitando-se a notificação do ex-

presidente para que proceda à sua devolução; (ii) a existência de logotipo de outras entidades no site da CBSurf, com 

orientação para retirada destes, com o posicionamento pela supressão desta ressalva pelo Conselheiro Sr. Marcelo 

Bogoni; e (iii) que o setor jurídico e direção financeira da CBSurf solicitem junto à Agência de Fomento do Estado 

do Pará certidão ou documento hábil que comprove a prestação de contas e/ou a finalização do Convênio 15/200, 

relativo ao repasse de R$80.000,00 recebido em 7.12.2020 para realização de Campeonato de Surf em Água Doce. 

Passou-se, então, à votação dos itens de pauta, sendo deliberado por unanimidade dos presentes na assembleia geral 

ordinária pela aprovação da auditoria realizada pela empresa YSA – Auditores e Associados SS, assim como a 

aprovação das contas referentes ao exercício de 2020, o que foi aprovada por unanimidade dos presentes na 

assembleia geral ordinária, de acordo com o parecer do Conselho Fiscal eleito em 22 de fevereiro de 2022 e com as 

ressalvas apresentadas. Não havendo mais colocações, declarou-se encerrada a assembleia geral ordinária da CBSurf, 

do dia 23 de março de 2022, às 20h, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada, de forma digital, pelo 

Presidente em exercício da CBSurf, Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, e pelo secretário da 

Assembleia Geral Ordinária, o Dr. Vantuil Gonçalves Júnior. A lista de presença digital dos membros que 

participaram da Assembleia realizada de forma remota via plataforma Google Meet é parte integrante da Ata, como 

anexo. 

 

 

 

 

FLÁVIO PADARATZ 

PRESIDENTE ELEITO DA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE SURF 

JOÃO PAULO A. DA VEIGA P. DA SILVA 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA 
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Continuação da folha de assinatura da ata da assembleia geral ordinária da Confederação Brasileira de Surf 

realizada em 23 de março de 2022 

 

 

 

 

 

VANTUIL GONÇALVES JÚNIOR 

SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSURF  


 CNPJ n.º 02.995.720/0001-60. 


 


 


De ordem do Sr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva, presidente em exercício da CBSurf, nomeado por decisão unânime 
da AGE, realizada em 29 de novembro de 2021, nos termos dos artigos 28, 29, 34 e 42, V, do Estatuto, fica 
CONVOCADA, para o dia 23 de março de 2022, às 18h., em primeira convocação, e às 19h., em segunda e última 
convocação, para participação de todos os membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (“AGO”), 
por videoconferência, para debater e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
 


1. Deliberar sobre a auditoria realizada pela empresa YSA – Auditores e Associados SS, referente ao exercício 
2020; 
 


2. Deliberar sobre a aprovação ou não das contas referente ao exercício de 2020, ainda pendente, com a 
possibilidade em consignar expressas ressalvas, objetivando obter as certidões positivas do artigo 18 e 18-A, da 
Lei nº. 9.615/1998; e 
 


3. Assuntos Gerais. 
 
Todas as orientações em relação ao acesso no sistema e o meio eletrônico para participar e acompanhar a assembleia serão 
informadas por e-mail aos membros (Federações e Representantes de Atletas) com até 48h. de antecedência. O acesso à 
plataforma de videoconferência estará aberto com 30 (trinta) minutos de antecedência ao horário de início da AGO. 
 
Lista dos membros da AGO, conforme artigo 28, do Estatuto, da CBSurf: 
 
Federações Filiadas: 
 
FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO, FEDERAÇÃO 
PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 
ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – 
FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, 
FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, FEDERAÇÃO PARAENSE 
DE SURF, FESURF – FEDERAÇÃO DE SURF DO RIO GRANDE DO NORTE, FBSURF – FEDERAÇÃO BAIANA 
DE SURF e FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE SÃO PAULO - SPSURF.  
 
Representantes dos Atletas: 
 
YANCA HELOISA CORREIA COSTA, MONIQUE DE MORAES PONTES, MONIK GEAN SANTOS DE FREITAS, 
LUAN FELIPE NOGUEIRA DE CARVALHO, LUEL FELIPE DA SILVA, ALAN DONATO ALBUQUERQUE 
FREIRE, LEONARDO GIMENES ESTEVES MARTINS e ALINE AKEMI ADSAKA. 
 


São Paulo, 21 de fevereiro de 2022. 
 


 
________________________________________________________ 


João Paulo A. da Veiga P. da Silva 
 


Presidente 
 


OAB/RJ nº. 190.121 





				2022-02-20T07:56:43-0300

		Do Rio de Janeiro para São Paulo

		CBSurf - Edita de Convocação - AGO
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DECLARAÇÃO 


Nome completo:Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly 


RG: 121.433 


CPF: 073.671.867-28 


NACIONALIDADE: Brasileiro 


ESTADO CIVIL, EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTAVÉL: Casado 


PROFISSÃO: Advogado 


FILIAÇÃO – MAE: Maria Teresa da Paz Ferreira Darbilly  


FILIAÇÃO – PAI: Sergio Roberto Darbilly 


 


DOMICILIO E RESIDÊNCIA: Rua Baltazar Lisboa, nº 25 – Apto. 403, Vila Isabel, Rio de 
Janeiro/RJ – CEP 20.540-130 


 


ENDEREÇO ELETRONICO: rodrigo.darbilly@tgadvogados.com 
 


Declaro, nos termos do artigo 8º do Decreto 10.278, de 18/03/2020, que regulamentou o artigo 3º da 


Lei 13.874 de 20/09/2019 e o artigo 2º-A, da Lei 12.682 de 09/07/2012, que efetuei a digitalização do 
presente documento, o qual reproduz, integralmente, o documento físico que encontra-se em minha 
posse, respondendo pela conformidade do processo de digitalização, que seguiram os padrões 
determinados pelo artigo 5º do referido decreto. 


 
P. Deferimento, 


 
 


São Paulo, 4 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 


Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly 
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		Do Rio de Janeiro para São Paulo 

		CBSurf - AGE - OAB - Presidente












PROCURAÇÃO 
 


 
 


 
 
OUTORGANTE: FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, associação 


inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.288.516/0001-05, com sede na Av. 
Josefa Ana da Conceição, nº 125, Itapuama, Cabo de Canto Agostinho – 


PE, CEP – 54590-000, neste ato representada por seu Presidente Eleito 
PEDRO DOS SANTOS LIMA, inscrito no CPF/MF nº 904.111.884-53.  
 


 
OUTORGADO: GERALDO PERIQUITO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, empresário, portador do Rg nº 1.684.029 SSP/PE e 


inscrito no CPF/MF sob o nº 295.247.504-06, Residente e domiciliado 
na Rua Gustavo Aguiar, S/N, Casa 1, quadra F, Lot. 07, Baia de 


Maracaipe, Maracaipe, Ipojuca – PE, CEP – 55590- 000.  
 
 


PODERES: Pelo presente instrumento, o OUTORGANTE confere ao 
OUTORGADO mandato geral para representação na Assembleia Geral 


Ordinária da Confederação Brasileira de Surf a ser realizada no dia 23 
de março de 2022, às 18hs, de forma eletrônica (videoconferência), 
com poderes especiais para representação, apresentação de propostas, 


deliberação e apresentação de voto em nome da Federação, podendo 
praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel cumprimento deste 
mandato, bem como substabelecer o presente, no todo ou em parte, 


com ou sem reserva de poderes.  
 


 
Recife, 22 de março de 2022. 


 


 
 


 
FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 


PEDRO DOS SANTOS LIMA 


PRESIDENTE 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF 


CNPJ nº 02.995.720/0001-60 


REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO 2022 


 


Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2022, reuniram-se às 18:00 horas, em primeira convocação, em 


ambiente exclusivamente eletrônico, por meio de videochamada virtual na plataforma Google Meet (link: 


https://meet.google.com/wap-jnib-cjd), por ocasião da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Confederação 


Brasileira de Surf (“CBSurf”), inscrita no CNPJ sob o nº 02.995.720/0001-60, compareceram o Presidente em 


exercício da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, o Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, o 


Presidente Eleito da CBSurf, o Sr. Flávio Padaratz, a Federação Pernambucana de Surf, representada por procuração 


pelo Sr. Geraldo Cavalcanti, a Federação Paraibana de Surf, representada por seu Presidente Sr. Carlos Gilberto 


Palmeira Júnior, Federação de Surf do Espírito Santo, pelo seu presidente Sr. Alberto Muniz Gomes Júnior, 


Federação Gaúcha de Surf, por seu Presidente Sr. Fernando Cunha, Federação Catarinense de Surf, por seu Presidente 


Sr. Renato Melo, a Federação Baiana de Surf, por seu Presidente Sr. Marcelo Barros, a Federação Paranaense de 


Surf, por seu Presidente Sr. Renato Trogue, a Federação Maranhense de Surf, por seu Presidente Sr. Ricardo 


Rodrigues Ataíde, a Federação Sergipana de Surf, por seu Presidente Sr. Saulo de Moraes Silva Junior, a Federação 


de Surf do Estado do Ceará, por seu Presidente Sr. Amélio Gomes Rolim Júnior, a Federação Paraense de Surf, por 


seu Presidente Sr. Noélio Sobrinho, os representantes dos Atletas eleitos, a Sra. Monique de Morais Pontes 


(Longboard), a Sra. Monik Gean Santos de Freitas, o Sr. Alan Donato Albuquerque Freire (Pranchinha), a Sra. Yanca 


Heloisa Correia Costa (Pranchinha), o Sr. Leonardo Gimenes Esteves Martins (Stand Up), a Sra. Aline Akemi 


Adisaka (Stand Up), o Sr. Luel Felipe da Silva (Pranchinha), os membros do Conselho Fiscal da CBSurf, o Sr. Márcio 


Bogoni e o Sr. Vanderlei Grego, e o Sr. Fabiano Fischer. Aberta a Assembleia Geral Ordinária, o Sr. João Paulo A. 


da Veiga P. da Silva, Presidente em exercício da CBSurf agradeceu a presença de todos e saudou a eleição da Chapa 


Nação Surfa Brasil, após longo processo eleitoral, abrindo a palavra ao Presidente Eleito, Sr. Flávio Padaratz que 


saudou a todos, esclareceu os pontos de pauta da presente assembleia geral ordinária e expôs as intenções da gestão 


que passa a assumir a Confederação. Em cumprimento à previsão estatutária, a Presidência da CBSurf que convoca 


e preside as Assembleias, de forma que o Presidente em exercício da CBSurf assumiu a presidência da assembleia 


geral ordinária e definiu como secretário o Dr. Vantuil Gonçalves Júnior, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 


113.869, passando-se à leitura do edital de convocação da assembleia geral ordinária com a seguinte ordem do dia 


(i) Deliberar sobre a auditoria realizada pela empresa YSA – Auditores e Associados SS, referente ao exercício 2020; 


(ii) Deliberar sobre a aprovação ou não das contas referentes ao exercício de 2020, ainda pendente, com a 


possibilidade em consignar expressas ressalvas, objetivando obter as certidões positivas do artigo 18 e 18-A, da Lei 


nº 9.615/1998; e (iii) Assuntos Gerais. Aberto o primeiro item de pauta, o Presidente da assembleia passou à leitura 


da Nota Explicativa nº 01/2021 do antigo Conselho Fiscal da CBSurf, disponível no site da CBSurf, apresentando 


parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2020, sem mais ressalvas ou dúvidas, que decorre de 


processo anterior de análise das contas daquele exercício, o que não fora apresentado a qualquer momento para 


aprovação perante o órgão pertinente, ou seja, a assembleia geral ordinária. Na sequência, o Sr. Fabiano Fischer 
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apresentou brevemente parecer acerca das contas do exercício de 2020 decorrente das demonstrações contábeis 


analisadas com as considerações requeridas ao antigo contador da CBSurf, Sr. Ricardo Vargas, e trazendo o resultado 


em balancete divulgado por e-mail aos membros da assembleia, sobre o qual todos os presentes demonstraram ciência 


e não possuírem quaisquer dúvidas. O Presidente da assembleia retomou a palavra procedendo à leitura do parecer 


da auditoria formulado pela empresa YSA – Auditores e Associados SS, em 4 laudas e divulgado aos membros da 


assembleia geral ordinária, que indica terem as demonstrações contábeis apresentado a posição patrimonial e 


financeira da CBSurf em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para 


aquele exercício na forma da legislação vigente e das práticas de contabilidade, destacando a responsabilidade dos 


então dirigentes da CBSurf nas demonstrações contábeis apresentadas para auditoria. Não havendo considerações 


acerca do parecer de auditoria externa, passou-se à leitura do parecer do Conselho Fiscal da CBSurf eleito em 22 de 


fevereiro de 2022, disponível no site da entidade, que informou os documentos apreciados, destacando o grande 


volume de documentos e a distância entre a sede da CBSurf e o domicílio dos Conselheiros, ressaltando que os 


questionamentos foram satisfatoriamente esclarecidas pela empresa de contabilidade, informando que a única 


certidão positiva é a certidão de débitos trabalhistas, emitindo posicionamento de parecer para aprovação das contas 


do ano fiscal 2020, com as seguintes ressalvas: (i) no ano de 2020, foi efetuada a aquisição de Notebook, sendo este 


o único ativo imobilizado na Confederação, constatando-se que fora adquirido para uso do então Presidente Sr. 


Adalvo Argolo, não tendo sido identificada a devolução do equipamento, solicitando-se a notificação do ex-


presidente para que proceda à sua devolução; (ii) a existência de logotipo de outras entidades no site da CBSurf, com 


orientação para retirada destes, com o posicionamento pela supressão desta ressalva pelo Conselheiro Sr. Marcelo 


Bogoni; e (iii) que o setor jurídico e direção financeira da CBSurf solicitem junto à Agência de Fomento do Estado 


do Pará certidão ou documento hábil que comprove a prestação de contas e/ou a finalização do Convênio 15/200, 


relativo ao repasse de R$80.000,00 recebido em 7.12.2020 para realização de Campeonato de Surf em Água Doce. 


Passou-se, então, à votação dos itens de pauta, sendo deliberado por unanimidade dos presentes na assembleia geral 


ordinária pela aprovação da auditoria realizada pela empresa YSA – Auditores e Associados SS, assim como a 


aprovação das contas referentes ao exercício de 2020, o que foi aprovada por unanimidade dos presentes na 


assembleia geral ordinária, de acordo com o parecer do Conselho Fiscal eleito em 22 de fevereiro de 2022 e com as 


ressalvas apresentadas. Não havendo mais colocações, declarou-se encerrada a assembleia geral ordinária da CBSurf, 


do dia 23 de março de 2022, às 20h, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada, de forma digital, pelo 


Presidente em exercício da CBSurf, Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, e pelo secretário da 


Assembleia Geral Ordinária, o Dr. Vantuil Gonçalves Júnior. A lista de presença digital dos membros que 


participaram da Assembleia realizada de forma remota via plataforma Google Meet é parte integrante da Ata, como 


anexo. 


 


 


 


 


FLÁVIO PADARATZ 


PRESIDENTE ELEITO DA CONFEDERAÇÃO 


BRASILEIRA DE SURF 


JOÃO PAULO A. DA VEIGA P. DA SILVA 


PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL 


ORDINÁRIA 
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Continuação da folha de assinatura da ata da assembleia geral ordinária da Confederação Brasileira de Surf 


realizada em 23 de março de 2022 


 


 


 


 


 


VANTUIL GONÇALVES JÚNIOR 


SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
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Data Código da reunião Identificador de participante Nome do ator
23 de mar. de 2022 20:09:53 BRTWAPJNIBOJD pedro@bigmidia.com Pedro Ferreira
23 de mar. de 2022 20:09:53 BRTWAPJNIBOJD pedro@bigmidia.com Pedro Ferreira
23 de mar. de 2022 20:09:29 BRTWAPJNIBOJD presidentespsurf@gmail.com José paulo Neves Ferreira
23 de mar. de 2022 20:09:18 BRTWAPJNIBOJD fabianofischer@hotmail.com Fabiano Fischer
23 de mar. de 2022 20:09:13 BRTWAPJNIBOJD tecopadaratz19@gmail.com Teco Padaratz Oficial
23 de mar. de 2022 20:09:12 BRTWAPJNIBOJD raiane.luel@gmail.com Luel Felipe
23 de mar. de 2022 20:09:12 BRTWAPJNIBOJD velcigregocelulares@gmail.com Vanderlei Grego
23 de mar. de 2022 20:09:11 BRTWAPJNIBOJD fepesu81@gmail.com Geraldo Cavalcanti
23 de mar. de 2022 20:09:11 BRTWAPJNIBOJD feseaal@gmail.com Federação de Surf de Alagoas FESEA
23 de mar. de 2022 20:09:10 BRTWAPJNIBOJD marcio@brasecol.com.br Marcio Bogoni
23 de mar. de 2022 20:09:09 BRTWAPJNIBOJD jopaavps@gmail.com João Paulo Agapito
23 de mar. de 2022 20:09:09 BRTWAPJNIBOJD pranchassaulomoraes@gmail.com pranchassaulomoraes saulinho
23 de mar. de 2022 20:09:05 BRTWAPJNIBOJD fedsurfdoestadoceara@gmail.com Federação de Surf do Estado do Ceará
23 de mar. de 2022 20:08:54 BRTWAPJNIBOJD nandof.cunha64@gmail.com Fernando Cunha
23 de mar. de 2022 20:08:53 BRTWAPJNIBOJD alandonatocombr@gmail.com Alan Donato
23 de mar. de 2022 20:08:52 BRTWAPJNIBOJD carlosgpjunior@hotmail.com Carlos Gilberto
23 de mar. de 2022 20:08:44 BRTWAPJNIBOJD vantuil@tgadvogados.com Vantuil Gonçalves Jr.
23 de mar. de 2022 20:08:44 BRTWAPJNIBOJD luancarvalhomrf@gmail.com Luan Carvalho
23 de mar. de 2022 20:08:39 BRTWAPJNIBOJD moniquepontessurf@gmail.com Monique Pontes Surf
23 de mar. de 2022 20:08:30 BRTWAPJNIBOJD mayerbrig@gmail.com Brigitte Mayer
23 de mar. de 2022 20:08:24 BRTWAPJNIBOJD alineadisaka@gmail.com Aline Adisaka
23 de mar. de 2022 20:08:12 BRTWAPJNIBOJD fecasurf@fecasurf.com.br Federação Catarinense de Surf
23 de mar. de 2022 20:07:38 BRTWAPJNIBOJD moniquepontessurf@gmail.com Monique Pontes Surf
23 de mar. de 2022 20:03:01 BRTWAPJNIBOJD fesurffesurf882@gmail.com Federação de Surf do Espírito Santo
23 de mar. de 2022 20:01:42 BRTWAPJNIBOJD noeliosobrinho02@gmail.com Noélio Sobrinho
23 de mar. de 2022 20:01:40 BRTWAPJNIBOJD contato.yancacosta@gmail.com Yanca Costa
23 de mar. de 2022 20:01:20 BRTWAPJNIBOJD fpsurfpr@gmail.com Federação Paranaense de Surf
23 de mar. de 2022 20:00:42 BRTWAPJNIBOJD moniksantosx@gmail.com monik santos
23 de mar. de 2022 19:57:46 BRTWAPJNIBOJD marcelobarrositacare@gmail.com Marcelo Barros
23 de mar. de 2022 19:56:21 BRTWAPJNIBOJD rrodriguesataide@gmail.com Ricardo Rodrigues Ataíde
23 de mar. de 2022 19:56:02 BRTWAPJNIBOJD leo.surf1907@gmail.com Leonardo Gimenes
23 de mar. de 2022 19:47:19 BRTWAPJNIBOJD fpsurfpr@gmail.com Federação Paranaense de Surf
23 de mar. de 2022 19:41:51 BRTWAPJNIBOJD nandof.cunha64@gmail.com Fernando Cunha
23 de mar. de 2022 19:39:37 BRTWAPJNIBOJD pranchassaulomoraes@gmail.com pranchassaulomoraes saulinho
23 de mar. de 2022 19:14:04 BRTWAPJNIBOJD moniquepontessurf@gmail.com Monique Pontes Surf
23 de mar. de 2022 19:05:46 BRTWAPJNIBOJD Bianca - Federação de Surf de Alagoas
23 de mar. de 2022 19:02:34 BRTWAPJNIBOJD leo.surf1907@gmail.com Leonardo Gimenes
23 de mar. de 2022 19:01:34 BRTWAPJNIBOJD nandof.cunha64@gmail.com Fernando Cunha
23 de mar. de 2022 18:44:37 BRTWAPJNIBOJD surfbira@gmail.com Bira Schauffert
23 de mar. de 2022 18:42:06 BRTWAPJNIBOJD luancarvalhomrf@gmail.com Luan Carvalho
23 de mar. de 2022 18:40:33 BRTWAPJNIBOJD mayerbrig@gmail.com Brigitte Mayer
23 de mar. de 2022 18:32:51 BRTWAPJNIBOJD contato.yancacosta@gmail.com Yanca Costa
23 de mar. de 2022 18:00:44 BRTWAPJNIBOJD mangagomes@gmail.com Manga Rosa Jr
23 de mar. de 2022 18:00:34 BRTWAPJNIBOJD moniquepontessurf@gmail.com Monique Pontes Surf


D4Sign e7048b99-49d5-4315-abfa-6989126cadcc - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº012/2021
PROCESSO Nº: 17.081/2021


Assunto: Contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para construção do Centro de Formação de Professores,
com fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento a
Secretaria da Educaçao. - Data e horário para apresentação dos
envelopes documentos e propostas: até 30/03/2022 às 09:30 horas -
Data e horário abertura da sessão: até 30/03/2022 às 10:00 horas -
Endereço para obtenção do edital: Av.Gda Mór Lobo Viana, 427 Bloco
B Sala 06 – Centro–São Sebastião/SP-Secretaria de Obras - Taxa para
adquirir o edital: r$ 4,00 (quatro reais), ou disponível gratuitamente no
site www.saosebastiao.sp.gov.br - São Sebastiao 21 de fevereiro de
2022 - Marta Regina de Oliveira Braz - Secretária da Educação


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO


Prefeitura da Estância Turística de Salto
EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9707/2021


Encontra-se aberta licitação visando a contratação de empresa especializada para fornecimento
contínuo de refeições coletivas para atender o Programa de Alimentação Escolar, com o preparo
e efetivo fornecimento de refeições, incluindo o fornecimento de gêneros, insumos, transporte,
distribuição, logística, equipamentos e utensílios utilizados na produção das refeições, inclusive
a manutenção corretiva e preventiva desses, nas Unidades Educacionais de responsabilidade do
município, rede própria e conveniada, conforme as especificações e quantidades relacionadas anexo
ao edital, a cargo da Secretaria de Educação. O Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através
da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 11 de março de 2022. Cadastro de Propostas
Iniciais: das 08hs do dia 22/02/2022 até as 13hs do dia 11/03/2022. Abertura de Propostas
Iniciais: 11/03/2022 às 13hs05min. Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 11/03/2022
às 14hs. O edital e anexos estão disponíveis para consulta e impressão, através dos sítios: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.salto.sp.gov.br – Licitação. Maiores informações, no Setor de
Licitações – Secretaria de Administração, através dos telefones nºs (11)4602-8533/8524, das 08hs
às 16h30min, e/ou e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br


Estância Turística de Salto, 21 de fevereiro de 2022.
Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro - Secretária de Educação


EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022
PROCESSO Nº 2.120/2022


Tipo: Menor Preço Global - Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços de engenharia para ampliação e reforma da
Creche Maria Fernanda de Moraes Mendes, com fornecimento de mão
de obra e materiais, em atendimento a Secretaria da Educação - Data
e horário para apresentação dos envelopes documentos e propostas:
até 31/03/2022 às 09:30 horas - Data e horário abertura da sessão: até
31/03/2022 às 10:00 horas - Endereço para obtenção do edital: Av.Gda
Mór Lobo Viana, 427 Bloco B Sala 06 – Centro–São Sebastião/SP-
Secretaria de Obras - Taxa para adquirir o edital: r$ 4,00 (quatro reais),
ou disponível gratuitamente no site www.saosebastiao.sp.gov.br -
São Sebastiao 21 de Fevereiro de 2022 - Marta Regina de Oliveira Braz
- Secretária da Educação


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


PREGÃO ELETRÔNICO
PC 57/2022 – PE 127/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARAAPRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARAA SECRETARIA DE FINANÇAS. O edital
estará disponível para realização de download no site
www.compras.saobernardo.sp.gov.br, bem como para consulta no Serviço de
Licitações, Preparação e Análise - SA.212.2, na Av. Kennedy, nº 1.100 – B. Anchieta -
SBC, “Prédio Gilberto Pasin” – telefone: (11) 2630-5486/5487/5488, preferencialmente
contatar pelo e-mail editais.compras@saobernardo.sp.gov.br. DATA DA SESSÃO
PÚBLICA: 11/03/2022 – 9h30min.


DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO
DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.


EXTRATO DA ATA DA 219ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO


DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ/MF: 10.663.610/0001-29 - NIRE: 35300365968


I. DATA, HORA E LOCAL: realizada no dia 08 de dezembro de 2021, às 14h00. Excepcionalmente,
houve a participação na reunião por videoconferência, em função da atual contingência provocada
pela Covid-19. II. Convocação e Presenças: convocada na forma do Artigo 13 do Estatuto Social.
Presentes os membros do Conselho de Administração, Adailton Cesar da Costa Martins, Eduardo
Marson Ferreira, Jerônimo Antunes, Jorge Luiz Avila da Silva, Lídia Goldenstein, Roberto Brás
Matos Macedo, Thiago Pinho Mardo. Como convidados, presentes ainda o diretor presidente em
exercício Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto, a diretora Cely de Campos Mantovani, o
diretor Wallace Behrend Harchbart. III. Mesa: assumiu a presidência dos trabalhos o senhor Jorge
Luiz Avila da Silva, que convidou a senhora Gilmara Brancalion para secretariar a reunião. IV. Ordem
do Dia: os conselheiros reuniram-se para apreciar as seguintes matérias:(...) 4.Extra-pauta. (4.1)
Voto C.A. 085/2021 - Eleição de Diretor Presidente da Desenvolve SP. V. Apresentações e
Deliberações: Instalada a reunião, os Conselheiros para análise e discussão das matérias
constantes da Ordem do Dia: (...) 4. Extra-pauta. 4.1. Voto C.A. 085/2021 - Eleição de Diretor
Presidente da Desenvolve SP: Foi ELEITO, por unanimidade, O Sr. Sergio Gusmão Suchodolski,
brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da Cédula de Identidade 27.423.000-8, SSP-SP,
CPF sob o nº 142.405.158-40, com domicílio na Rua Abel Araújo, 483, Santa Lúcia, Belo Horizonte,
MG, CEP 30350-582, para: i) Diretor Presidente da Desenvolve SP, considerando a vacância do
cargo e em conformidade com os requisitos legais e estatutários, inclusive aqueles previstos na Lei
Federal nº 13.303/2016 e no Decreto Estadual nº 62.349/2016, conforme atestada pelo Comitê de
Elegibilidade e Aconselhamento na 25ª ata, de 06/12/2021, podendo ser formalizada por ato do
Conselho de Administração, nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei Federal 6.404/1976 (Lei
de Sociedades Anônimas), e nos termos do artigo 14 do Estatuto Social; e para ii) membro do
Conselho de Administração, de acordo com parágrafo primeiro, do artigo 8º, do estatuto social da
Desenvolve SP, onde dispõe que o Diretor Presidente da companhia integrará o Conselho de
Administração, enquanto ocupar aquele cargo, devendo essa matéria ser ratificada pela próxima
Assembleia de Acionistas. O Diretor e Conselheiro de Administração eleito deverá exercer suas
funções com mandato coincidente com os demais diretores e conselheiros de administração, nos
termos do estatuto social da companhia. Saliente-se, por importante que a investidura nos cargos
deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente,
o que deve ser verificado no ato da posse pela empresa. Para sua remuneração deverá observar os
estritos termos das orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), na forma
fixada em Assembleia Geral de Acionistas. Nos casos em que o Diretor acumular funções de outro
Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No que se refere à declaração de bens, deverá ser
observada a normatização estadual aplicável. A presente eleição contou com a autorização
governamental, conforme Parecer Codec nº 089/2021. A declaração de desimpedimento do eleito
ficará arquivada na sede da Companhia. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata
que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Gilmara Brancalion, secretária do
Conselho, e pelos Conselheiros de Administração presentes à reunião: Jorge Luiz Avila da Silva,
Presidente. Adailton Cesar da Costa Martins, Eduardo Marson Ferreira, Jerônimo Antunes, Lídia
Goldenstein, Roberto Brás Matos Macedo, Thiago Pinho Mardo. Certifico tratar-se de cópia fiel que
se contém no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, realizada em
08 de dezembro de 2021, da Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo
S.A.(Ata registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 15 de fevereiro de 2022,
sob o número 89.459/22-2).


PREFEITURA MUNICIPAL DE SUD MENNUCCI
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022 – PROCESSO N° 043/2022


LICITAÇÃO N° 007/2022 EDITAL N° 007/2022 – REGISTRO DE PREÇO N° 001/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. Abertura dia: 07 de março de 2022 às 09
horas 00 minuto. O Edital estarará disponível no site www.sudmennucci.sp.gov.br a partir do dia 22
de fevereiro de 2022. Maiores informações pelo fone (18) 3786-9600/9613.


Sud Mennucci - SP, 21 de fevereiro de 2022.
JOSE URBINO DOS SANTOS NETO - PREFEITO MUNICIPAL


CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022
PPROCESSO N° 044/2022 – DISPENSA N° 036/2022


Objeto: O objeto da desta Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE. Entrega das Propostas até o dia 04 de março de 2022 às 08h50min.
o Edital estarará disponível no site www.sudmennucci.sp.gov.br a partir do dia 22 de fevereiro de
2022. Maiores informações pelo fone (18) 3786-9600/9613.


Sud Mennucci - SP, 21 de fevereiro de 2022.
JOSE URBINO DOS SANTOS NETO - PREFEITO MUNICIPAL


EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
PROCESSO Nº 2.095/2022


Tipo: Menor Preço Global - Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços de engenharia para construção da Escola
Municipal de Camburi, com fornecimento de mão de obra e materiais, em
atendimento a Secretaria da Educação.- Data e horário para apresentação
dos envelopes documentos e propostas: até 29/03/2022 às 09:30 horas
- Data e horário abertura da sessão: até 29/03/2022 às 10:00 horas -
Endereço para obtenção do edital: Av.Gda Mór Lobo Viana, 427 bloco
b sala 06 – Centro–São Sebastião/SP- Secretaria de Obras - Taxa para
adquirir o edital: r$ 4,00 (quatro reais), ou disponível gratuitamente no site
www.saosebastiao.sp.gov.br - São Sebastiao 21 de fevereiro de 2022 -
Marta Regina de Oliveira Braz - Secretária da Educação


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO


Atlas Energia Renovável do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 24.743.728/0001-71 - NIRE: 35.300.491.203


Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18/02/2022
I. Data, Hora e Local: Aos 18/02/2022, às 10h00min, na sede social da Companhia, situada em
São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.399, 1º andar, conjunto 14-A, CEP 04578-000.
II. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º,
da Lei 6.404/76, conforme alterada de tempos em tempos (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas
constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. III. Mesa: Presidente: Bruno Marques
de Moraes; e Secretário: Luis Maria Fernandez Pita Gonzalez. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
redução de capital social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º de seu Estatuto
Social. V. Deliberações: Por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., foi aprovada,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a redução do capital social da Companhia dos
atuais R$ 671.015.019,16 para R$ 613.015.019,16, representando uma redução, portanto, de R$
58.000.000,00, mediante o cancelamento de 139.807.906 ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal, de emissão da Companhia. Em decorrência da redução do capital ora aprovada e, com
expressa anuência de todos os acionistas da Companhia, será restituído exclusivamente ao acionista
Brasil Solar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, um fundo de investimento
em participações inscrito no CNPJ/ME sob o nº 25.206.612/0001-66, com sede em São Paulo/SP,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, 19º andar, CEP 01452-000 (“Brasil Solar FIP”), o valor de
R$ 58.000.000,00 em moeda corrente nacional, sendo certo que as ações a serem canceladas em
decorrência da presente redução serão apenas aquelas de titularidade do acionista Brasil Solar FIP.
Dessa forma, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado
em moeda corrente nacional, é de R$ 613.015.019,16, dividido em 1.467.556.177 ações ordinárias,
todas nominativas e sem valor nominal”. Por fim, ficam desde já os administradores da Companhia
autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à consumação da deliberação ora aprovada,
inclusive e especialmente no que diz respeito à publicação da presente ata para os fins do artigo 174 da
Lei das S.A., bem como o seu posterior arquivamento perante a junta comercial competente, nos termos
ora aprovados, tão logo todos os consentimentos e aprovações necessários junto a terceiros tenham
sido obtidos pela Companhia (se e conforme aplicável). VI. Encerramento, Lavratura e Aprovação da
Ata: Nada mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
por todos os presentes. Mesa: Bruno Marques de Moraes - Presidente; e Luis Maria Fernandez Pita
Gonzalez - Secretário. Acionistas Presentes: Brasil Solar Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia (por: Bruno Marques de Moraes) e Luis Maria Fernandez Pita Gonzalez. A presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 18/02/2022. Mesa: Bruno Marques de Moraes
- Presidente, Luis Maria Fernandez Pita Gonzalez - Secretário. Acionistas: Brasil Solar Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia - Por: Bruno Marques de Moraes - Procurador; Luis
Maria Fernandez Pita Gonzalez.


EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSURF


CNPJ n.º 02.995.720/0001-60.
De ordem do Sr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva, presidente em exercício da CBSurf, nomeado por decisão unânime da AGE,
realizada em 29 de novembro de 2021, nos termos dos artigos 28, 29, 34 e 42, V, do Estatuto, fica CONVOCADA, para o dia 23 de
março de 2022, às 18h., em primeira convocação, e às 19h., em segunda e última convocação, para participação de todos os
membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (“AGO”), por videoconferência, para debater e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre a auditoria realizada pela empresaYSA–Auditores eAssociados SS, referente ao exercício
2020; 2. Deliberar sobre a aprovação ou não das contas referente ao exercício de 2020, ainda pendente,com a possibilidade em
consignar expressas ressalvas, objetivando obteras certidões positivas do artigo 18 e 18-A, da Lei nº. 9.615/1998; e 3. Assuntos
Gerais. Todas as orientações em relação ao acesso no sistema e o meio eletrônico para participar e acompanhar a assembleia serão
informadas por e-mail aos membros (Federações e Representantes deAtletas) com até 48h. de antecedência. O acesso à plataforma
de videoconferência estará aberto com 30 (trinta) minutos de antecedência ao horário de início da AGO. Lista dos membros da
AGO,conformeartigo28,doEstatuto,daCBSurf:FederaçõesFiliadas:FEDERAÇÃOPERNAMBUCANADESURF,FEDERAÇÃO
DE SURF DO ESPÍRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANADE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANADE SURF, FEDERAÇÃO DE
SURFDOESTADO DEALAGOAS,FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADODOCEARÁ, FEDERAÇÃOGAÚCHADESURF,FESERJ
– FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO
MARANHENSEDESURF,FEDERAÇÃOCATARINENSEDESURF,FEDERAÇÃOPARAENSEDESURF,FESURF–FEDERAÇÃO
DE SURF DO RIO GRANDE DO NORTE, FBSURF – FEDERAÇÃO BAIANADE SURF e FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SPSURF. Representantes dos Atletas: YANCA HELOISA CORREIA COSTA, MONIQUE DE MORAES PONTES,
MONIK GEAN SANTOS DE FREITAS, LUAN FELIPE NOGUEIRA DE CARVALHO, LUEL FELIPE DA SILVA, ALAN DONATO
ALBUQUERQUE FREIRE, LEONARDO GIMENES ESTEVES MARTINS eALINEAKEMIADSAKA.


São Paulo, 21 de fevereiro de 2022. João Paulo A. da Veiga P. da Silva - Presidente - OAB/RJ nº. 190.121


SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado


CNPJ nº 06.057.223/0001-71 - NIRE 33.300.272.90-9
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de Janeiro de 2022


1. Data, Horário e Local: No dia 26 de janeiro de 2022, às 14:30 horas, na sede social da Sendas
Distribuidora S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, Pal 48959, Anexo A, Jacarepaguá, CEP 22775-005.
2. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos regimentais e presença da totalidade
dos membros. 3. Mesa: Presidente: Jean-Charles Henri Naouri; Secretária: Aline Pacheco Pelucio.
4. Ordem do Dia: Análise e deliberação acerca da retificação do item 5.1 das disposições contidas
na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de dezembro de 2021, que
deliberou a emissão de ações no âmbito do programa de opção de compra de ações da Companhia
e respectivo aumento de capital. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade de votos e sem restrições, deliberaram e aprovaram a retificação do item 5.1 das
deliberações contidas na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de
dezembro de 2021, para corrigir o número de ações emitidas em razão do exercício de opção de
compra de ações da Série B5 do Plano de Remuneração (conforme abaixo definido) e o respectivo
valor do aumento do capital social, passando tal item a viger com a seguinte nova redação:
“5.1 Análise e deliberação acerca da proposta de emissão de ações no âmbito do programa de opção
de compra de ações da Companhia e do respectivo aumento de capital: os Srs. membros do
Conselho de Administração discutiram sobre (i) o Plano de Remuneração em Opção de Compra de
Ações de Emissão da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em
31 de dezembro de 2020 (“Plano de Remuneração”) e (ii) o Plano de Opção de Compra de Ações da
Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2020
(“Plano de Opção”, em conjunto com o Plano de Remuneração, os “Planos”) e decidiram:
Em decorrência do exercício de opção de compra de ações da Série B5 do Plano de Remuneração
e da Série C5 do Plano de Opções, aprovar, nos termos do Artigo 6º do Estatuto Social e observado
o limite do capital autorizado da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor de
R$1.194.147,03 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e três
centavos), mediante a emissão de 175.182 (cento e setenta e cinco mil, cento e oitenta e dois) ações
ordinárias, sendo: (i) 48.735 (quarenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco) ações ordinárias, ao
preço de emissão de R$0,01 (um centavo) por ação, fixado de acordo com o Plano de Remuneração,
totalizando o valor de R$ 487,35 (quatrocentos e oitenta e sete mil reais e trinta e cinco centavos),
relativas ao exercício da Série B5; (ii) 126.447 (cento e vinte e seis mil, quatrocentas e quarenta e
sete) ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 9,44 (nove reais e quarenta e quatro centavos)
por ação, fixado de acordo com o Plano de Opções, totalizando o valor de R$1.193.659,68 (um
milhão, cento e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)
relativas ao exercício da Série C5. De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as ações
ordinárias ora emitidas terão as mesmas características e condições e gozarão de forma integral dos
mesmos direitos, benefícios e vantagens das ações ordinárias existentes na presente data, inclusive
dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia.Tendo
em vista o acima, o capital social da Companhia passará dos atuais R$786.730.260,87 (setecentos
e oitenta e seis milhões, setecentos e trinta mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos)
para R$ 787.924.407,90 (setecentos e oitenta e sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil,
quatrocentos e sete reais e noventa centavos), integralmente subscrito e integralizado, dividido em
1.346.674.477 (um bilhão, trezentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil,
quatrocentos e setenta e sete) ações ordinárias sem valor nominal. 6. Aprovação e assinatura da
ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos
os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2021. Presidente: Sr. Jean-Charles Henri Naouri; Secretária:
Sra. Aline Pacheco Pelucio. Membros presentes do Conselho de Administração: Srs. Jean-Charles
Henri Naouri, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Christophe José
Hidalgo, Philippe Alarcon, David Julien Emeric Lubek, Josseline Marie-José Bernadette De Clausade,
José Flavio Ferreira Ramos e Geraldo Luciano Mattos Júnior. Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2022.
Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é uma certidão da ata lavrada em livro
próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.
Aline Pacheco Pelucio - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o
arquivamento sob o nº 00004755259 em 03/02/2022. Protocolo: 00-2022/128523-7 em 02/02/2022.
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.


SINDICATO DOS PROFESSORES E AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE RIBEI-
RÃO PRETO E REGIÃO - Assembleia GeralVirtual - Pelo presente edital, ficam convocados os Pro-
fessores, Professoras e Técnicos de Ensino empregados no SESI-SP e no SENAI-SP, nos municípios
de Altinópolis, Barrinha, Brodowski, Cajuru, Cassia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guatapará,
Ituverava, Jaboticabal, Jardinópolis, Luís Antônio, Morro Agudo, Orlândia, Pontal, Pradópolis, Ribei-
rão Preto, Sales Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria,
São Joaquim da Barra, São Simão, Serra Azul, Serrana e Sertãozinho, base territorial do Sindicato
dos Professores e Auxiliares de Administração Escolar de Ribeirão Preto e Região, inscrito no CNPJ
sob o nº 56.891.377/0001-32, com sede à Rua Quintino Bocaiuva, nº 54, Ribeirão Preto - SP, obser-
vando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19) pela Organiza-
ção Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, assim como o Decreto nº 64.881, de 22 de
março de 2020 e posteriores atualizações e a continuidade das recomendações dos órgãos da Saú-
de, para a Assembleia Geral Virtual que se realizará no dia 25 de fevereiro de 2022, em dois horários:
às 08 horas, em primeira convocação, com o quórum estatutário de presentes, ou às 09 horas, em
segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes, por meio de plataforma re-
mota, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM4NDZkMDEtY-
TdhZS00MDRkLTk2ZjgtZWQ0MDFjODNiN2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%-
22493ce7f9-98a9-4bd4-9741-355f52fb4f76%22%2c%22Oid%22%3a%2211b36b21-f094-4434-bb-
62-3502282cde36%22%7d, e às 12:00 horas, em primeira convocação com o quórum estatutário
de presentes, ou às 13:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores
presentes, por meio de plataforma remota, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
-join/19%3ameeting_MTVjNDEwN2ItMTQ4YS00MDAyLWE2NGYtNGU5N2I2N2FiZGEx%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22493ce7f9-98a9-4bd4-9741-355f52fb4f76%22%2c%22Oi-
d%22%3a%2211b36b21-f094-4434-bb62-3502282cde36%22%7d. A assembleia convocada nos
termos e condições estabelecidas no presente edital tem a finalidade de discutir e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: A) Análise de eventual contraproposta patronal; B) Continuidade da Cam-
panha Salarial: mobilização e formas de luta; C) Autorizar eventual instauração de Dissídio Coletivo.
Ribeirão Preto, 21 de fevereiro de 2022. Prof. Antonio Dias de Novaes - Presidente do Sindicato.


EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO PLEITO - Em atendimento ao que dispõe o Esta-
tuto Social do Sindicato, a Constituição Federal, e a Legislação pertinente sobre o assunto, tornamos
público que nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, foram realizadas as eleições no SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BOTUCATU,
Inscrito no CNPJ sob nº 54.709.423/0001-04, tendo sido eleitos os seguintes associados, para com-
porem os seus órgãos de administração, conselho fiscal e delegação federativa, titulares e suplentes:
Diretoria Efetiva - Anderson Inácio da Silva, André Luís Pereira, José Luís Fernandes, Luciano Tei-
xeira Cardia, Alexandre de Camargo Leme Brisolla, Cleber dos Santos Guimarães e Rui Luiz Motilo.
Suplentes: Paulo Sergio de Castro, Rogerio Ramos de Oliveira, Danilo Tereza Almeida, Romário
Aparecido Correa Oliveira, Eli Caetano do Nascimento, Diego Fernando Felisbino, Rodrigo Balbuino
Rodrigues e Claudinei Santos Pereira, Conselho Fiscal - Efetivos: José Adriano dos Santos, Rosemar
Augusto dos Santos Jacyntho e Wesley Gurgel Estevam. Suplente-Conselho Fiscal: Gerônimo Doutor
Medeiros Neto, Dilermando Aparecido Alves e Fábio José de Arruda. Delegados Representantes:
Anderson Inácio da Silva e José Luis Fernandes. Suplentes: André Luis Pereira e Luciano Teixeira
Cárdia. Os componentes dos aludidos órgãos serão empossados no dia 13 de abril de 2022, às
08:00 horas em primeira convocação ou às 09:00 em segunda convocação com qualquer número de
associados presente, local da sessão, sede do sindicato sito Rua Coronel Manuel Luis dos Santos,
nº 365, Vila São Lucio, Botucatu-SP, 22 de fevereiro de 2022. Anderson Inácio da Silva - Presidente.


CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES
E MUSICOS. A ASSIM Associação de Intérpretes e Músicos, CNPJ 43.985.563/0001-99, Sociedade sem
fins lucrativos com sede na Rua Apeninos, 429 - 5.o andar - conjunto 515 – CEP 015333-000 - Aclimação
- São Paulo/SP, nos termos dos artigos 36, 37 e incisos I e II, 38 e parágrafo único, 39, 40, 41 e 42
de seu Estatuto Social, nesta publicação, convoca seus Associados, Diretoria e membros do Conselho
Fiscal a participarem da Assembleia Geral ORDINÁRIA de ELEIÇÃO (AGO-E) a ser realizada no
dia 04/03/2022 em 1.a chamada as 14:00hs, e em 2.a chamada as 14:30hs, e, da Assembleia Geral
ORDINÁRIA de Contas (AGO-C) a ser realizada no dia 30/03/2022 (AGO-C) em 1.a chamada as
14:00hs e em 2.a chamada as 14:30hs. Ambas as assembleias serão realizadas na sede da entidade,
situada à Rua Apeninos nº 429, Cj 515, Paraíso - São Paulo/SP para as seguintes deliberações: Em
04/03/2022: I) AGO-E de Eleição de Diretoria e Conselho Fiscal, Chapa única, Triênio 2022-2025. Em
30/03/2022: I) AGO-C de Apresentação e aprovação de Contas e Balanço da entidade do exercício de
2021. Nada mais. São Paulo, 22 de fevereiro de 2022. Marcel Camargo e Godoy – Presidente


Bluecoop Cooperativa de Trabalho da Saúde e de Atendimento Domiciliar
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária


O Presidente da Bluecoop Cooperativa de Trabalho da Saúde e de Atendimento Domiciliar, convoca
a todos os associados cooperados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Av. Brigadeiro
Luís Antônio, 4917, São Paulo, SP, em 22 de março de 2.022, em primeira convocação às 8:00
horas, cuja realização depende do quorum mínimo de 2/3 (dois terços) do número de sócios, em
segunda às 9:00 horas, cuja realização depende da presença de metade mais 1 (um) dos sócios,
e, em terceira e última convocação, cujo quorum mínimo para realização é de dez (dez) sócios, às
10:00 horas. Considerando a necessidade de observância às normas de distanciamento social, a
assembleia também será realizada através de plataforma online Zoom, devendo o acesso ocorrer
pelo endereço eletrônico: https://us02web.zoom.us/j/84229305953?pwd=QVpGaW9xUll1VWxYe-
W1Bako4aXFpZz09 | ID da reunião: 842 2930 5953 Senha de acesso: 121312 | Participarão, ainda,
através do referido sistema, com poder de voz e voto, os associados dos escritório de apoio das
cidades de Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e João Pessoa, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: I – Prestação de Contas do Conselho de Administração, incluindo relatório do
exercício, apresentação de balanço, com demonstrativo das sobras e/ou perdas apuradas no
exercício; II – Parecer do Conselho Fiscal; III - Destinação das sobras ou rateio das perdas
apuradas; IV – Eleição do Conselho Fiscal e dos Representantes Delegados; V – Fixação do
valor dos honorários, gratificação e cédula de presença do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal; VI – Deliberação acerca do que determina o art. 14 da lei 12.690/2012; VII –
Outros assuntos de interesse da sociedade cooperativa. São Paulo, 17 de fevereiro de 2.022.
JOSÉ LENARTE MOLINARO - PRESIDENTE


PREFEITURAMUNICIPALDE CURITIBA
SECRETARIAMUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS


O MUNICÍPIO DE CURITIBA, através da SECRETARIAMUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS – SMOP da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURITIBA torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA do
tipo TÉCNICA e PREÇO, na forma de execução indireta, no regime
de empreitada por PREÇO GLOBAL e por PREÇO UNITÁRIO (este
último somente para serviços de topografia e de geotecnia), visando a
seleção e contratação de empresa de engenharia civil para prestação de
serviços especializados de elaboração de projetos básico e executivo
para a gestão de águas pluviais, manejo de águas pluviais e drenagem
urbana para revitalização do Parque Metropolitano do Rio Iguaçu –
Macrocompartimento 4, no Município de Curitiba, Paraná, a serem
executados com recursos provenientes do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC 2 – Apoio à Elaboração de Planos e Projetos
de Saneamento, repassados por meio da Caixa Econômica Federal –
CAIXA, através do Termo de Compromisso - TC nº 0402.553-91/2012
MDR/CAIXA – Estudos e projetos de engenharia para o Parque
Metropolitano do Rio Iguaçu, celebrado entre o Governo Federal e o
Município de Curitiba, cuja caracterização e abrangência estão descritas
no Edital e seus anexos. O valor total da licitação é de R$ 1.312.123,85
(um milhão, trezentos e doze mil, cento e vinte e três reais e oitenta e
cinco centavos). Os serviços deverão ser desenvolvidos de acordo
com o Termo de Referência apresentado no Anexo B e obedecerão
aos padrões de apresentação, constantes daquele anexo. Os envelopes
contendo os Documentos para Habilitação e a(s) Proposta(s) Técnica(s)
e de Preços, deverão ser protocolados simultaneamente no “SERVIÇO
DE PROTOCOLO” da SMOP, situado na Rua Emílio de Menezes nº
450 - Bairro São Francisco - Curitiba – Paraná, CEP 80.510-320, até às
09:00horas do dia 12/04/2022. Os envelopes contendo as “Propostas
Técnicas” serão abertos em sessão pública às 09h30 do mesmo dia
(12/04/2022). O Edital encontra-se disponível para “download” no site
www.curitiba.pr.gov.br no banner “transparência” ou junto à Gerência de
Licitações e Cadastramento da SMOP, no endereço acimamencionado. Os
documentos integrantes deste edital estão disponibilizados somente em
mídia digital a serem retirados no Departamento de Pontes e Drenagem
da SMOP, situado na Rua Quari, 405 – Bairro São Francisco – Curitiba
Paraná, Fone: (41) 3350-9760 de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às
12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, mediante requerimento à COMISSÃO
ESPECIAL da licitante interessada, assinada pelo seu representante legal,
devendo fornecer DVD para extração de cópias.


Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.
Rodrigo Araújo Rodrigues


Secretário Municipal de Obras Públicas


AV I S O
EDITALDE CONCORRÊNCIANº CP/002/2022-SMOP/OPO


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBUNA - SP
CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022


O Prefeito Municipal da Estância Turística de Paraibuna, no uso de suas
prerrogativas legais e considerando o disposto no Parágrafo Único do art.
23 da Resolução/CD/FNDE Nº 0026 de 17 de julho de 2013, atualizada na
Resolução/CD/FNDE Nº 04, de 02 de abril de 2015, convoca agricultores
e empreendedores rurais ou suas organizações a comparecer ao
Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com
a finalidade de apresentar proposta e habilitação para fornecimento
de gêneros alimentícios que serão utilizados na Alimentação Escolar
durante o exercício de 2022. Os documentos relativos à HABILITAÇÃO
e à PROPOSTA DE FORNECIMENTO deverão ser entregues do dia 22
de fevereiro até o dia 15 de março até às 12:00 horas no Departamento
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, localizado na Rua
Coronel Camargo, nº 112 – Centro. Telefone: (12) 3974-2100.
Obs.: O Edital e seus respectivos modelos, bem como informações
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições
estão disponíveis no site www.paraibuna.sp.gov.br. Maiores informações
na Secretaria da Educação – Setor de Merenda Escolar na Rua Coronel
Camargo, nº 112 – Centro. Telefone: (12) 3974-2100.


Paraibuna/SP, 22 de fevereiro de 2022.
Victor de Cassio Miranda. Prefeito Municipal.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022


PROCESSO Nº 2725/2021
OBJETO: Aquisição de Conjunto de Carteira e Cadeira Escolar. A Sessão Pública será as
10:00 horas do dia 11 de Março de 2022 no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O
Edital estará disponível a partir das 17:30 horas do dia 22/02/2022, no endereço acima
mencionado e também pode ser solicitado através do e-mail: licitacoes.pirapora@gmail.com
Pirapora do Bom Jesus, 21 de Fevereiro de 2022 – Suelen Martins Silveira – Pregoeira.


Aviso de Licitação
Órgão Licitante: Município de Taquaral. Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2022 (Processo
21/2022 – Edital 08/2022), do tipo “menor preço global”. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
COMPLEXO POLIESPORTIVO NA RUA CENTRAL, LOTE B, CENTRO, TAQUARAL, SÃO
PAULO. Data limite para apresentação dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA: 14
de março de 2.022, até às 9.00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Taquaral, na Rua
Cafezal, n° 530. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site www.
taquaral.sp.gov.br, pelo e-mail licita@taquaral.sp.gov.br ou pelo telefone (16) 3958.9200.


Taquaral-SP, 21 de fevereiro de 2.022.
PAULO SÉRGIO CARDOSO DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL


SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE JOALHERIA E LAPIDAÇÃO DE PE-
DRAS PRECIOSAS, BIJUTERIAS, OURIVESARIAS, RELÓGIOS E DE PROFISSIONAIS DE AS-
SISTÊNCIA TÉCNICA EM RELOJOARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. EDITAL - ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores dos
setores de joalheria, lapidação de pedras preciosas, bijuterias, ourivesarias, associados ou não, re-
presentados pelo sindicato acima, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, no seguin-
te Local: Rua Jardim Francisco Marcos, 44 - Bela Vista - São Paulo -SP. A Assembleia Geral será
realizada no dia 03 de março de 2022 às 18:00 horas em primeira convocação e, caso não seja
atingido o quorum necessário, no mesmo dia e local às 19:00 horas em segunda e última convocação
com qualquer número de presentes na assembleia, para fim de discutir e votar a seguinte ordem do
dia: 1) Leitura, apreciação, discussão e aprovação ou não das contrapropostas apresentadas pelo
sindicato patronal - SINDIJOIAS, para formalização de Convenção Coletiva referente as datas bases
de 2020/2021 e 2021/2022; 2) Discussão e aprovação da contribuição assistencial e da taxa negocial
para custeio da entidade. Ficam convocados, para o mesmo dia e horários, os trabalhadores que la-
boram no município de São José do Rio Preto para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária
a fim de discutir e votar as ordens do dia acima descritas, na sub sede do sindicato situado a rua
Bernardino de Campos, 2967, 1º andar, sala 102- centro- São José do Rio Preto. São Paulo, 22 de
fevereiro de 2022. João José Sena - Presidente
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Nome do Representante Legal: Flávio Padaratz 


E-mail: teco@tecopadaratz.com                   Telefone    48 98834-3421 


Profissão Empresário    Nacionalidade Brasileiro 


Estado civil: Casado  Portador   do   RG   1993909 SSP/SC 


Inscrito no CPF:  813.341.419-91 


Com endereço profissional à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1485, 2º Andar, 


Jardim Paulista, São Paulo/SP 


Representante legal da Pessoa Jurídica denominada:  Confederação Brasileira de 


Surf, CNPJ nº 02.995.720/0001-60, com sede / Endereço na Avenida Brigadeiro 


Faria Lima, nº 1485, 2º Andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP 


 


 


Venho requerer, nos termos do art. 121 da Lei 6.015/73 e da Lei 10.406/02, o 


registro / averbação do instrumento anexo. Nestes termos, pede deferimento. 


 


 


Local / data: São Paulo, 03 de maio de 2022. 
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