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Rio de Janeiro

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 004/2016-ASL-1.1

Objeto: “CONTRATAÇÃO DO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS 
OBRAS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DA 
BAIXADA FLUMINENSE”.

A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição dos 
interessados, no site www.cedae.com.br/licitacao, a ERRATA Nº 7 ao 
edital, e que a licitação em referência que se encontrava adiada sine 
die, será realizada no dia 17/11/2017 às 11:00 horas, no mesmo local 
anteriormente divulgado.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2016 - ASL- DP

Objeto: ”LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA SUBSTITUIÇÃO 
DO PARQUE DE INFORMÁTICA DA CEDAE.”

A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição 
dos interessados no Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico  
www.caixa.gov.br ou no site www.cedae.com.br/licitacao, a Errata 06, com 
as alterações efetuadas no edital do Pregão Eletrônico em epígrafe e 
informa, ainda, que a presente licitação teve sua realização adiada sine die.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

REAL ENGENHARIA INVESTIMENTOS S/A
CNPJ Nº 35.948.363/0001-38 - NIRE Nº 33300269835

Ata da AGO/E realizada em 08/08/2017
1. Hora, Data e Local: às 10h do dia 08/08/2017, na sede social da Cia., à R. São José 
nº 70, 19º andar - parte, Centro, nesta Cidade do RJ/RJ. 2. Ordem do Dia: Em AGO, 
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; (ii) deliberar sobre o orçamento de capital apresentado pelos Diretores, a 
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) eleger os 
Diretores da Cia., e aprovar a sua remuneração anual global. Em AGE, deliberar sobre 
a reforma do Estatuto Social da Cia.. 3. Quórum: Acionistas titulares de 100% do capi-
tal social. 4. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do Art.. 124, § 4º da 
Lei 6.404/76. 5. Mesa: Presidente a acionista e Diretora Lúcia de Andrade Ramos e 
Secretário o acionista e Diretor Mário de Andrade Ramos Neto. 6. Deliberações: Antes 
do início das deliberações, os Diretores esclareceram que a realização da assembleia 
geral ordinária ocorrerá nesta data em decorrência da substituição da equipe de conta-
bilidade responsável pelo apoio na elaboração das demonstrações financeiras da Cia.. 
Os Diretores, em observância aos seus deveres legais, contrataram nova equipe para 
rever as demonstrações financeiras da Cia., o que resultou na republicação dos referi-
dos documentos no DOERJ e no Diário do Comércio Indústria e Serviços, edições de 
7/08/2017, em substituição às publicações inicialmente realizadas nas edições de 
7/06/2017. Em seguida, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a lavratura 
da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do Art.. 130, §1° da 
Lei n° 6.404/76. Passando à ordem do dia da AGO, foram aprovadas por unanimidade 
de voto dos acionistas, observado o disposto no § 6º do Art.. 134 da Lei n° 6.404/76: 6.1. 
As contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2016, devidamente publicadas no DOERJ e no Diário do 
Comércio Indústria e Serviços, edições de 7/08/2017. 6.2. O orçamento de capital da 
Cia. para o exercício social de 2017, elaborado na forma do Art.. 196 da Lei n° 6.404/76, 
no valor de R$6.361.962,18, e que passa a constar como Anexo I à presente ata, bem 
como a destinação do lucro líquido do exercício, da seguinte forma: (i) o montante de 
R$455.559,96 será destinado à Reserva Legal, nos termos do Art.. 196 da Lei n° 
6.404/76; (ii) a distribuição de dividendos, no montante de R$2.278.000,00, nos termos 
do Estatuto Social da Cia., que serão pagos aos acionistas até 31/12/2017; e (iii) o 
saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R$6.361.962,18 será 
transferido à conta de Reserva de Retenção de Lucros, com base no orçamento de 
capital ora aprovado. 6.3. Eleição da Diretoria com mandato de 1 ano, isto é, até a AGO 
que aprovar as contas do exercício findo em 31/12/2017 da seguinte forma: foram ree-
leitos como Diretores, Lúcia de Andrade Ramos, brasileira, divorciada, do lar, com 
domicílio nesta Cidade do RJ/RJ, à R. São José, n.º 70 – 19º and. – parte, Centro, CI 
539.397-0, do IFP, CPF n.º 003.077.187-00; e Mário de Andrade Ramos Neto, brasi-
leiro, divorciado, engenheiro, com domicílio nesta Cidade do RJ/RJ, à R. São José, n.º 
70 – 19º and. – parte, Centro, CI 01.767.866-5, do IFP, CPF n.º 070.402.887-53. 6.4. Fixar 
a remuneração anual global dos Diretores da Cia. em até R$ 850.000,00 , que será 
alocada conforme decisão dos Diretores. Passando à ordem do dia da AGE, foi apro-
vada, por unanimidade de votos: 6.5. A revisão do Estatuto Social da Cia., que passará 
a constar como Anexo II à presente ata. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, 
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. RJ, 
08/08/2017. Ass.: Lúcia de Andrade Ramos e Mário de Andrade Ramos Neto. A presen-
te é cópia fiel extraída do Livro Próprio. Lúcia de Andrade Ramos - Presidente; Mário 
de Andrade Ramos Neto - Secretário. ESTATUTO SOCIAL: Capítulo I – Denomina-
ção, Sede, Duração e Objeto: Art. 1º: Real Engenharia Investimentos S/A é uma socie-
dade anônima, que se regerá pelo presente Estatuto, pela Lei n° 6.404/76, e demais 
disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art.. 2º: A sede e foro da Cia. são nesta 
Cidade do RJ/RJ, na R. São José, 70 – 19º and. – parte, Centro, podendo a Diretoria 
criar ou extinguir filiais, escritórios e depósitos, onde melhor lhe parecer. Art. 3º: O prazo 
de duração da Cia. é indeterminado. Art. 4º: O objeto social da Cia. é a administração 
de bens próprios, participação no capital de outras sociedades como quotista ou acio-
nista, e a participação em empreendimentos comerciais. Capítulo II – Capital Social e 
Ações: Art. 5º: O capital social da Cia. é de R$ 23.645.757,00 totalmente subscrito e in-
tegralizado, dividido em 23.645.757 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
§ 1º: Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais. § 2º: Na proporção do número de ações que forem titulares, os acionistas terão 
direito de preferência à subscrição de novas ações ou de valores mobiliários conversí-
veis em ações, na forma do Art.. 171 da Lei nº 6.404/76. O direito de preferência será 
exercido dentro do prazo decadencial de 30 dias. § 3º: O acionista que não fizer o pa-
gamento correspondente às ações subscritas nas condições previstas no respectivo 
boletim de subscrição ficará de pleno direito constituído em mora, na forma do Art.. 106, 
§2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a multa de 10% do valor da prestação em 
atraso, sem prejuízo da correção monetária de acordo com a variação positiva do IGP-
-M, divulgado pela FGV ou índice que venha a substituí-lo, em caso de sua extinção, 
na menor periodicidade admitida; (ii) ao disposto no Art.. 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) 
ao pagamento de juros de mora de 12%  ao ano, pro rata temporis. § 4º: A Cia. poderá 
adquirir as ações de própria emissão para permanência em tesouraria ou cancelamen-
to, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminui-
ção do capital social, mediante deliberação de seus Diretores. § 5º: Nas hipóteses em 
que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de deliberação da Assem-
bleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante 
do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, ou o valor econômico da Cia., 
apurado em avaliação, se inferior ao citado valor de patrimônio líquido, observadas as 
disposições do Art.. 45 da Lei nº 6.404/76. Capítulo III – Assembleias Gerais: Art. 6º: Os 
acionistas se reunirão, até 30 de abril de cada ano, em AGO, para tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar so-
bre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, bem 
como eleger os Diretores e fixar sua remuneração. Art.. 7º: A AGE será convocada 
sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas, na forma 
da Lei n° 6.404/76. Art. 8º: As Assembleias serão convocadas na forma da Lei n° 
6.404/76, e as deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos dos acionis-
tas presentes, ressalvado o disposto no § Único a seguir, não se computando os votos 
em branco. § Único: As matérias abaixo previstas serão deliberadas em Assembleia 
Geral por maioria absoluta de votos dos acionistas da Cia.: I. Alteração do Estatuto 
Social da Cia.; II. Eleição dos membros da Diretoria; III. Redução e aumento do capital 
social da Cia.; IV. Emissão, criação de nova classe, alteração nos direitos, preferências, 
vantagens ou condições (incluindo resgate e amortização) de ações ou outros valores 
mobiliários de emissão da Cia.; V. Cisão, fusão, transformação ou incorporação, inclu-
sive de ações, da Cia.; VI. Aquisição ou alienação de ativos da Cia. em valor total supe-
rior ao equivalente a 50% do capital social da Cia.; VII. Quaisquer atos que envolvam a 
assunção ou renúncia de obrigações da Cia. em valor total superior ao equivalente a 
50% do capital social da Cia.; e VIII. Dissolução, liquidação, pedido de falência ou recu-
peração judicial ou extrajudicial da Cia.. Art. 9º: As Assembleias serão sempre presidi-
das por um Diretor, que convidará um dos presentes para secretário, ficando assim 
constituída a mesa que dirigirá os trabalhos. Art. 10°: Os acionistas poderão ser repre-
sentados por procuradores, nos termos do Art.. 126 da Lei n° 6.404/76, os quais deve-
rão depositar na sede social as suas procurações com três dias de antecedência da 
data marcada para a Assembleia. § Único: Os acionistas poderão participar das as-
sembleias à distância, mediante a adoção de recursos tecnológicos pela Cia. que com-
provem a regularidade de sua presença e a legitimidade do acionista ao proferir seu 
voto. Capítulo IV – Administração: Art. 11: A Cia. será administrada por uma Diretoria 
composta por, no mínimo, 2 , no máximo 3 membros, acionistas ou não, residentes no 
país, sendo um Diretor Presidente, e os demais Diretores sem designação específica. 
§ 1º: O mandato dos Diretores será de 1 ano, permitida a reeleição, e automaticamente 
prorrogado até a posse de seus substitutos. § 2º: Os Diretores serão investidos nos 
seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas da Diretoria, 
dentro dos 30 dias subsequentes à sua eleição, estando dispensados de prestar cau-
ção em garantia de sua gestão. Art. 13: A Diretoria reunir-se-á na sede da Cia. sempre 
que os interesses assim o exigirem, em virtude de convocação escrita de qualquer 
Diretor, com antecedência mínima de 5 dias, e suas decisões serão tomadas por maio-
ria simples de votos, observado o quórum de instalação de metade dos membros 
eleitos. Em caso de empate nas deliberações, a matéria deverá ser submetida à deci-
são dos acionistas reunidos em Assembleia Geral. § 1º: Os Diretores poderão participar 
das reuniões de Diretoria por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, 
sendo admitido, ainda, nas reuniões que não puderem participar, apresentar, com an-
tecedência à reunião em questão, voto por escrito ou transmití-lo por fax, carta registra-
da, e-mail ou qualquer outro meio que expresse sua manifestação de vontade. § 2º: As 
deliberações da Diretoria tomadas em reunião constarão de atas lavradas no respecti-
vo livro de atas de reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores que estiverem 

presentes. Art. 14: A representação da Cia. será realizada da seguinte forma: I. Nos 
exercícios em que os acionistas elejam 2 Diretores, ambos os Diretores terão poderes 
igualitários de representação da Cia. até o final de seu mandato. II. Nos exercícios em 
que os acionistas elejam 3 Diretores, um será o Diretor Presidente, e os demais Direto-
res sem designação específica, e a Cia.: (i) Será representada isoladamente por qual-
quer dos Diretores nas seguintes hipóteses: (a) perante repartições públicas federais, 
estaduais e municipais, autarquias, empresas públicas ou mistas; e (b) no recebimento 
de citações ou notificações judiciais, bem como para prestar depoimento em juízo, 
sempre que a Cia. for regularmente intimada, sem poder de confessar. (ii) Será repre-
sentada, com exceção dos atos previstos no item (i) acima: (a) pelo Diretor Presidente 
isoladamente; (b) por 2 Diretores sem designação específica agindo em conjunto; (c) 
por 1 Diretor agindo em conjunto com um procurador constituído na forma do § 1º, in-
ciso II abaixo; ou, ainda, (d) por 2 procuradores, com poderes especiais, sendo que um 
dos procuradores deverá obrigatoriamente ser constituído por instrumento de mandato 
celebrado pelo Diretor Presidente, observado o disposto no § 1º, inciso II abaixo. § 1º: 
Para a constituição de procuradores: I. Nos exercícios em que os acionistas elejam 
apenas 2 Diretores, a Cia. poderá, por qualquer de seus Diretores, agindo isoladamen-
te, constituir mandatários, especificando no instrumento a finalidade do mandato, os 
poderes conferidos e o prazo de validade. II. Nos exercícios em que os acionistas ele-
jam 3 Diretores, a Cia. poderá, pelo Diretor Presidente agindo isoladamente, ou por 2 
Diretores sem designação específica agindo em conjunto, constituir mandatários, es-
pecificando no instrumento a finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo 
de validade. § 2º: Os mandatos para representação da Cia. não excederão o prazo de 
1 ano, salvo quando a procuração for outorgada com poderes ad judicia, ou para a 
defesa de processos administrativos, caso em que sua vigência poderá ser por prazo 
indeterminado. Capítulo V -  Conselho Fiscal: Art. 14: O Conselho Fiscal, que não terá 
caráter permanente de funcionamento, somente será instalado pela Assembleia Geral 
a pedido de acionistas, na forma estabelecida nos §s 2º e 3º do Art.. 161 da Lei 6.404/76. 
§ 1º: O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por três membros efetivos e 
três membros suplentes, acionistas ou não, mas residentes no país podendo ser ree-
leitos. § 2º: O Conselho Fiscal, quando instalado, terá a competência que lhe é atribuída 
pelo Art.. 163 e seus §s da Lei 6.404/76. Capítulo VI – Cessão e Oneração de Ações: 
Art. 15: Nenhum acionista poderá alienar, ceder, doar, permutar, transferir, ou praticar 
qualquer ato que possa resultar na disposição, onerosa ou gratuita, no todo ou em 
pArt.e, de ações da Cia., sem primeiro notificar os demais acionistas, que terão direito 
de preferência nas mesmas condições da cessão ou transferência pretendida. § 1º: As 
disposições deste Art.. não se aplicam à hipótese de transferência decorrente de suces-
são causa mortis ou decorrente de doação para os herdeiros necessários do acionista. 
§ 2º: Para dar cumprimento ao disposto nesta Cláusula, o acionista que desejar trans-
ferir suas ações notificará os outros acionistas, por escrito, com cópia para a Cia., infor-
mando o seu desejo e os termos e condições da cessão, o preço da transação e as 
informações completas sobre o potencial adquirente. § 3º: Ao receber tal notificação, os 
acionistas terão o prazo de 30 dias, contados da data do respectivo recebimento, para 
informar aos demais acionistas e à Cia. se desejam ou não exercer o direito de prefe-
rência em proporção às ações que possuírem, e se desejam adquirir as sobras dos 
demais acionistas, caso estes não exerçam o seu direito de preferência. § 4º: Caso os 
acionistas não exerçam a preferência sobre a totalidade das ações, a Cia. deverá infor-
mar, no prazo máximo de 10 dias, se deseja adquirir as ações remanescentes para 
permanência em tesouraria. § 5º: O direito de preferência deverá ser exercido sobre a 
totalidade das ações ofertadas. Caso os acionistas não exerçam seu direito de prefe-
rência sobre a totalidade das ações, incluindo eventuais sobras, ou a Cia. não adquira 
as sobras das ações ofertadas, o acionista ofertante poderá alienar a totalidade das 
ações ao potencial adquirente, sem ser obrigado a dar o direito de preferência para os 
acionistas que o exerceram. § 6º: A alienação das ações para o potencial comprador 
deverá ser concluída no prazo máximo de 130 dias a contar da data da notificação aos 
acionistas para exercício do direito de preferência. Art. 16: Os acionistas não poderão 
constituir direitos reais, assim como outros direitos, ônus ou gravames sobre as suas 
ações, salvo se o futuro credor, mediante cArt.a dirigida à Diretoria da Cia. e aos demais 
acionistas, antes da constituição do ônus, obrigar-se, em caráter irrevogável e irretratá-
vel a, (i) subordinar seu direito de excutir a garantia ao direito de preferência dos acio-
nistas regulado no presente Estatuto Social; e (ii) não interferir no direito de voto das 
ações dadas em garantia, mesmo na hipótese de inadimplemento da dívida garantida. 
Art. 17: Fica vedado aos acionistas oferecer ações à penhora, total ou parcialmente. § 
1º: Se, no entanto, independentemente de sua vontade, a penhora se efetivar, compe-
tirá ao acionista promover seus melhores esforços para, no prazo de 30 dias contado 
da data da efetivação da penhora substituir o seu objeto, liberando, assim, a totalidade 
das ações penhoradas. § 2º: Sem prejuízo do disposto no § Primeiro acima, a Cia. 
cumprirá com o disposto no Art.. 861 da Lei n° 13.105/15, ficando o Diretor Presidente 
responsável pela adoção das medidas ali previstas. Art. 18: Não terá validade, nem 
produzirá efeito perante a Cia. e seus acionistas, a constituição de ônus sobre as ações 
sem a observância do disposto neste Capítulo VI, devendo a Cia. abster-se de averbar 
em seus livros qualquer ônus indevidamente constituído. Capítulo VII – Exercício Social 
e Destinação de Resultados: Art. 19: O exercício social da Cia. tem início em 1° de ja-
neiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as 
demonstrações financeiras, com observância das prescrições legais. Art. 20: Do lucro 
líquido do exercício, 5% será destinado para a reserva legal, até atingir o limite de 20% 
do capital social. Do saldo, (a) 25% será destinado para o para pagamento do dividen-
do mínimo obrigatório; e (b) o restante, por proposta dos Diretores, será destinado para 
a constituição de reserva para investimentos, com a finalidade de preservar a integrida-
de do patrimônio social, bem como reforçar o capital da Cia., visando a permitir a reali-
zação de novos investimentos, até o limite de 100% do capital social. § 1º: A Cia. pode-
rá também pagar dividendos aos acionistas à conta da reserva de investimento acima 
referida, assim como adquirir ações de sua própria emissão. § 2º: Os dividendos serão 
pagos aos acionistas nos prazos estabelecidos pela Assembleia Geral, observados os 
prazos máximos previstos em lei. § 3º: A Diretoria poderá levantar balanços semestrais, 
trimestrais ou mensais, bem como pagar dividendos à conta de lucros apurados nes-
ses balanços. A Cia., por deliberação da Diretoria, poderá também pagar dividendos 
intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no 
último balanço anual ou semestral. Os dividendos assim declarados constituirão ante-
cipação do dividendo obrigatório. Capítulo VIII - Dissolução e Liquidação: Art. 21: A Cia. 
entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em virtude 
de deliberação da Assembleia Geral. § 1º: O modo de liquidação será determinado em 
Assembleia Geral, que elegerá também o Conselho Fiscal que deverá funcionar no 
período de liquidação. § 2º: A Assembleia Geral nomeará o liquidante, fixará os seus 
honorários e estabelecerá as diretrizes para o seu funcionamento. Capítulo IX – Acordo 
de Acionistas: Art. 22: A Cia. observará os acordos de acionistas arquivados em sua 
sede, cabendo à administração abster-se de registrar transferências de ações contrá-
rias às suas disposições e ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões do 
Conselho de Administração, abster-se de computar os votos lançados em infração a 
tais acordos, bem como tomar as demais providências dos §§ 8º e 9º do Art.. 118 da Lei 
nº 6.404/76. Capítulo X – Mediação e Arbitragem: Art. 23: A Cia., seus acionistas, admi-
nistradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver qualquer disputa 
ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da 
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições 
contidas na Lei nº 6.404/76 e no presente Estatuto Social, à mediação perante a Câma-
ra FGV de Mediação e Arbitragem da FGV, sendo observado seu Regulamento em 
vigor à época da eventual instauração do procedimento de mediação, que não poderá 
ter duração superior a 30 dias, salvo expressa aquiescência das partes com a prorro-
gação do prazo. § 1º: Caso a disputa ou controvérsia não seja resolvida por mediação, 
qualquer das partes poderá instaurar arbitragem, nos termos do Regulamento de Arbi-
tragem da Câmara FGV de Mediação e Arbitragem da FGV em vigor à época da 
eventual instauração do procedimento arbitral. § 2º: O Tribunal Arbitral será constituído 
de 3 árbitros, cabendo a cada uma das partes a escolha de um árbitro. Os árbitros in-
dicados pelas partes deverão escolher em conjunto o terceiro árbitro, a quem caberá a 
Presidência do Tribunal Arbitral. Caso não haja acordo quanto à escolha do terceiro ár-
bitro, este será escolhido na forma do Regulamento em vigor à época da eventual ins-
tauração do procedimento arbitral. § 3º: A sede da arbitragem será a cidade do RJ/RJ, 
e o idioma da arbitragem será o português. § 4º: As partes elegem o Foro da cidade do 
RJ/RJ para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a execução da senten-
ça arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imedia-
tamente comunicada à Câmara e ao Tribunal Arbitral, caso já constituído, e não implica 
nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, 
validade e eficácia da presente cláusula compromissória. RJ, 08/08/2017. Mário de 
Andrade Ramos Neto - Secretário. Jucerja nº 3090249 em 21/09/2017.

Estado do Rio de Janeiro. Poder Judiciário. Tribunal de Justiça. Regional 
da Barra da Tijuca. Cartório da 4° Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO. Com 
o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Erica de Paula Rodrigues 
da Cunha - Juiz Titular do Cartório da 4ª Vara Cível da Regional da Barra da 
Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo, de vinte dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, 
que funciona a Av. Luiz Carlos Prestes, s/n° 2° andar CEP: 22775-055 - Barra 
da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br, 
tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Reivindicação 
/ Propriedade; Defeito, Nulidade Ou Anulação / Ato Ou Negócio Jurídico, de 
nº 0018530-51.2013.8.19.0209, movida por ROSEMARY HAN DE MENE-
ZES em face de MARIO CEPA LOPES, objetivando CITAÇÃO . Assim, pelo 
presente edital CITA o réu MARIO CEPA LOPES CPF N. 825.345.277-20, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze 
dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de ,que 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC), 
caso não-ofereça contestação, e de que, permanecendo- revel, será nome-
ado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado esta cidade de 
Rio de Janeiro, Onze de abril de 2017. Eu,  Eliane Madeira Couto - auxiliar / 
Assistente de Gabinete -Matr. 01/21930, digitei. E eu, André Miranda da Rosa 
- Responsável pelo Expediente Matr. 01/8027, o subscrevo.
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Vereadores da capital 
aprovam lei de centros 
de partos normais

A cidade do Rio de Janeiro 
poderá ganhar novas casas de 
parto e centros de parto normal 
– vinculados a hospitais –, nos 
próximos cinco anos. A priori-
dade será atender a áreas com 
menor Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH), segundo 
prevê projeto de lei aprovado na 
Câmara de Vereadores, no início 
da semana.

A única casa de parto da capi-
tal fluminense é a David Caspi-
trano Filho, localizada no bairro 
de Realengo, na zona norte. A 
unidade tem capacidade de assis-
tir a 25 partos de baixo risco por 
mês. Em 13 anos de existência, 
já fez cerca de 3 mil, sem regis-
tro de morte maternas.

“As casas de parto, com uma 
concepção de atendimento inte-
gral à saúde da mulher, ofere-
cem um pré-natal que contem-
pla o atendimento de assistentes 
sociais, nutricionistas e ativida-
des educativas que estimulam o 
vínculo com o recém-nascido, os 
cuidados com o bebê, o incentivo 
à amamentação e a consciência 
corporal”, esclarecem os verea-
dores autores da proposta.

O projeto aprovado estabe-
lece a criação de pelo menos cinco 
novos centros ou casas de parto 
normal nos próximos cinco anos, 
caso sancionado pelo prefeito, 
Marcelo Crivella. O objetivo é 
assegurar às mulheres o direito 
de parir sem intervenções desne-
cessárias e com mais conforto, 
afirma a presidenta da Comis-
são de Defesa da Mulher, a vere-
adora Marielle Franco (PSOL).

“Até o custo das casas de parto 
é bem menor que o das mater-
nidades, ainda mais diante do 
aumento da vontade das mulhe-
res de terem filhos de parto huma-

nizado, naturais”, afirmou. “Esta-
mos em busca da redução do alto 
índice de cesarianas, então, que a 
prefeitura, de acordo com even-
tual orçamento e prioridade, 
possa estabelecer essa amplia-
ção”, cobra.

Dados do Ministério da Saúde 
mostram que 55,5% dos partos 
realizados em 2015 foram cesá-
reas, sendo menor na rede pública 
(40,2%). Índice da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) é 18%.

De acordo com especialistas, 
os serviços oferecidos nas casas/
centros de parto são muito dife-
rentes dos realizados em mater-
nidades hospitalares. Nas casas é 
possível fazer um plano de parto, 
há autorização para que as ges-
tantes contem com a presença de 
acompanhante e de doula, além 
de monitoramento do puerpé-
rio por pelo menos dez dias. Os 
locais também são mais pareci-
dos com uma casa, com cama de 
casal e espaço para exercícios que 
aliviem as contrações. A partu-
riente também não precisa parir, 
necessariamente, deitada.

A aprovação do projeto de lei 
foi comemorada pela enfermeira 
obstétrica e diretora da Casa de 
Parto David Capistrano Filho, 
Leila Azevedo. Ela afirmou que 
a proposta contribui para uma 
mudança de visão sobre o parto. 
“Se o projeto vinga, mais mulhe-
res terão oportunidade de viven-
ciar esse parto natural, praze-
roso, com a presença da família, 
sem intervenções desnecessárias 
e com resultados positivos para 
a mamãe e o bebê”.

A criação das casas e centros 
de parto foi enviada pela Casa 
Legislativa para sanção do pre-
feito Marcelo Crivella e dá prazo 
de cinco anos para inauguração.

 Aprovação é o último requisito para o Regime de Recuperação Fiscal

Alerj aprova a renegociação 
da dívida do RJ com União

A Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janei-
ro (Alerj) aprovou on-
tem, por 38 votos a 2, 

projeto que permitirá a renego-
ciação da dívida do estado com 
o governo federal. O texto agora 
segue para sanção do governador 
Luiz Fernando Pezão. A aprova-
ção é o último requisito para que 
o Regime de Recuperação Fiscal 
(RRF) seja implementado.

Com isso, o edital para o 
empréstimo emergencial de R$ 
3,5 bilhões da União poderá ser 
publicado já nos próximos dias. 
As informações foram divulga-

das pela assessoria da Alerj. O 
dinheiro será usado para pagar 
os servidores e fornecedores do 
estado, e a operação terá como 
garantia a Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos (Cedae), que 
deverá ser privatizada até 2020.

O RRF foi assinado no início 
deste mês e prevê a suspensão do 
pagamento da dívida do estado 
com a União por três anos, com 
a retomada gradual por mais três 
anos. Estão previstas ainda medi-
das de contenção de despesas e 
aumento de arrecadação, com 
impacto total de R$ 62 bilhões. 
A Alerj votará nos próximos dias 

mais três projetos que buscam 
aumentar a receita estadual, alte-
rando regras do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) e ITD, o chamado 
Imposto sobre Heranças (ITD) e 
pagamento de precatórios.

Em outra frente para buscar 
recursos e reequilibrar as finan-
ças do estado, o governo do Rio 
visa à securitização de sua dívida 
ativa, que consiste em repassar a 
instituições financeiras as dívidas 
a receber, em troca de um valor 
adiantado. Com isso, a expec-
tativa é que o processo renda 
R$ 702 milhões aos cofres esta-

duais, segundo informou nesta 
quinta-feira o procurador-geral 
do estado, Leonardo Espíndola, 
durante reunião da Comissão de 
Representação da Dívida Ativa 
da Alerj.

Segundo Espíndola, a ope-
ração vai antecipar recursos do 
programa de refinanciamento 
de dívidas de contribuintes, o 
Refis, que seriam recebidos até 
2024. Atualmente, o valor total 
da dívida ativa, de empresas que 
têm débitos de impostos esta-
duais, chega a R$ 77 bilhões. O 
deputado Paulo Ramos (PSOL) 
foi contra a medida.

ESTADO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


