
Construtora e Administradora S.A.  
- Casa 

CNPJ/MF n. 57.485.690/0001-33 
Edital de Convocação 

Nos termos do artigo 123, parágrafo único, alínea “b”, da Lei 6.404/1976, 
ficam os acionistas da Construtora e Administradora S/A “Casa” 
(“Companhia”)  convocados a se reunirem em AGE e AGO, a realizar-se, 
em primeira oportunidade, no dia 04/05/2022 (quarta-feira), às 10h. Caso 
não estejam presentes 2/3 dos acionistas, a segunda convocação se dará 
no mesmo dia, com uma hora depois, ou seja, às 11h, as Assembleias 
ocorrerão em endereço diferente da sede, ou seja, as Assembleias serão 
realizadas no endereço na Avenida Industrial, 885 – Pavimento Térreo 
(sala Sedan), Bairro Jardim, na cidade de Santo André/SP, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: (i) Eleição de Membros da 
Diretoria e Membros do Conselho Fiscal se for o caso, e fixação das 
respectivas remunerações; (ii) Demais assuntos de interesses dos sócios. 
Informações Gerais: O acionista, seu representante legal ou procurador, 
para participar da Assembleia deverá observar as disposições previstas 
no artigo 126 da Lei n. 6.404/76, apresentando, além do documento hábil 
de sua identificação, os seguintes: (i) comprovante de qualidade de 
acionista da Companhia e da sua posição acionária; e (ii) na hipótese de 
representação por procuração, a via original do instrumento de mandato 
devidamente formalizado, assinado e com reconhecimento de firma do 
acionista outorgante; (iii) se o acionista for pessoa jurídica, além da 
procuração deverão ser entregues cópias autenticadas do 
contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, comprovante de 
eleição dos administradores e das pessoas que concederem a 
procuração. Santo André, 12/04/2022. Espólio de José Roberto Preto – 
Acionista. Construtora e Administradora S.A. – Casa (14, 15 e 
19/04/2022). 

ALDRAGO PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF 23.034.453/0001-34 - NIRE 35 2 2926880 2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS COTISTAS
Ficam os senhores cotistas da Aldrago Participações Ltda., convocados 
para se reunirem no dia 27 de abril de 2022, às 14:00 horas, em primeira 
chamada e às 14:15 horas em segunda chamada e de modo digital, 
através da plataforma de videochamadas “Zoom”, cujo link será 
encaminhado após a confirmação de presença através do e-mail: 
assembleia.tmc.2021@gmail.com, devendo no mesmo ato informar o 
nome completo, RG, CPF e e-mail do solicitante, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 01. Tomar conhecimento, discutir e aprovar o 
balanço social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Jarinu, 11 de abril de 2022. Eunice Melo Cruz - Administradora

CONSTRUTORA SAID LTDA.
CNPJ (MF) nº 01.635.971/0001-70

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Os sócios administradores da Construtora Said Ltda, no uso de suas 
atribuições e em conformidade ao artigo 1.072 do Código Civil, convo-
cam todos os sócios da Sociedade para reunirem-se em Reunião de 
Sócios a ser realizada no dia 25/4/2022, em 1ª (primeira) chamada as 
9:00 horas com ¾ dos sócios, em 2ª (segunda) chamada as 10:00 ho-
ras com qualquer número de sócios na sede social da Sociedade na 
Rodovia SP 255, KM 4, Bloco B1 (Rodovia Ribeirão Preto/Araraquara), 
Zona Rural, CEP 14.001-970, Ribeirão Preto, SP, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos: Ordem do Dia: (1) Prestação de contas relativas 
ao exercício de 2021: a) Apresentação do Relatório da Administração; 
b) Demonstrações Contábeis; (2) Deliberar sobre o destino do resultado 
do exercício e eventual distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o 
capital próprio; (3) Fixar os honorários global dos diretores; (4) Outros 
assuntos de interesse da Sociedade. Em atendimento ao § 1º do arti-
go 1.078 do Código Civil, os sócios administradores informam que as 
demonstrações fi nanceiras estão disponíveis para consulta na sede da 
Sociedade desde a data de 25/3/2022. Ribeirão Preto, SP, 11/4/2022. 

Tuffy Said Júnior - Diretor Presidente (12, 13 e 14/4)

Companhia Regional de Habitações
 De Interesse Social - CHRIS

CNPJ 51.097.236/001-29
Convocação Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia a se reu-
nirem em A.G.E., conforme artigo 11º, parágrafos 1º e 2º do Estatuto 
Social,  a realizar-se dia 29 de abril de 2022, na sede social, localiza-
da na Rua Guatemala, 294, Araçatuba - SP, a ser instalada às10h30min 
em primeira convocação com a presença de acionistas que represen-
tem no mínimo 2/3 (dois terços) do capital social e, em segunda con-
vocação instalar-se-á ás 11h00 com qualquer número de presentes, 
afim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a)
Deliberação sobre as alterações estatutárias; b) Outros assuntos de 
interesse da Companhia. Araçatuba, 11 de abril de 2022 - A Diretoria.

quinta-feira, 14 de abril de 2022 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 132 (71) – 27

Convocação - Francisco Antonio Poli, R.G. 5.522.231, Presidente da 
UDEMO – Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério 
Oficial do Estado de São Paulo – com fundamento no Artigo 23, caput, 
inciso II e Parágrafo único, do Estatuto da entidade, convoca todos os 
associados quites com os cofres sociais, não cumprindo penalidade e 
com participação regulada nos termos deste Estatuto, para a Assembleia 
Geral Extraordinária Virtual, a realizar-se no dia 28 de abril de 2022, às 
08:30, em 1ª convocação, ou às 09:00, em 2ª convocação, com a seguinte 
pauta: “Alteração do Estatuto da Udemo, nos termos aprovados, por 
unanimidade, pelo Conselho Deliberativo, em reunião de 07/04/2022”. 

Recebimento da Renovação da Licença de Operação - RCS COMÉRCIO 
DE PEÇAS LTDA – ME, torna público que recebeu junto à Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araraquara a Renovação da 
Licença de Operação n° 1962-3, válida até 05/04/2025, para Serviços de 
usinagem, tornearia e solda e Serviços de Manutenção de reparação de 
máquinas e equipamentos, localizado na Rua Carlos Gomes nº 3.831, 
Bairro Vila Yamada, CEP: 14.802-165, Município de Araraquara – SP. 

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.486.258/0001-78 - NIRE nº 35300501080

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06.12.2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 06.12.2021, às 10 horas, na
sede social da BMG Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova
Conceição, Município de São Paulo/SP (“Companhia”). 2. Convocação e
Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma
do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em virtude
da presença dos acionistas detentores de ações representando a totalida-
de do capital social da Companhia, conforme se verifi ca das assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Assumiu a presi-
dência dos trabalhos o Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, que escolheu
o Sr. Denis Jorge Namur Rangel para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deli-
berar sobre as seguintes matérias: 4.1. renúncia do Sr. Alexandre de Al-
meida Winandy ao cargo de membro do Conselho de Administração da
Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia em
06.12.2021 e encontra-se arquivada na sede da Companhia. 4.2. eleição
da Sr. Guilherme Vieira Neves para o cargo de membro do Conselho de
Administração da Companhia, com mandato unifi cado até 02.07.2023,
permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos elei-
tos; e 4.3. consolidação da composição do Conselho de Administração da
Companhia. 5. Deliberações: As acionistas da Companhia apreciaram as
matérias constantes da ordem do dia e aprovaram, mediante voto a favor
do acionista BMG Participações em Negócios Ltda. e abstenção do acio-
nista Assicurazioni Generali S.P.A., o que segue: 5.1. aceitar a do Sr. Ale-
xandre de Almeida Winandy ao cargo de membro do Conselho de Admi-
nistração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia
em 06.12.2021 e se encontra arquivada na sede da Companhia. 5.2. apro-
var a eleição do Sr. Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economis-
ta, RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e CPF/ME nº 181.376.198-10, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Cida-
de de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830,
Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bair-
ro Vila Nova Conceição, para o cargo de membro do Conselho de Adminis-
tração da Companhia, com mandato unifi cado até 02.07.2023, permane-
cendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. Fica
consignado que, nos termos do disposto na Circular 526/16 e na Resolu-
ção CNSP nº 330, de 9.12.2015 (“Resolução 330/15”), a Companhia reali-
zou o pedido de consulta prévia para a eleição do Sr. Guilherme Vieira Ne-
ves, por meio do Processo SUSEP nº 15414.641296/2021-61, o qual foi
deferido em 24.11.2021, nos termos do ofício nº 324/2021/CGRAJ/DIR1/
SUSEP. 5.3. consignar que o Sr. Guilherme Vieira Neves, ora eleito, toma
posse em seu cargo do Conselho de Administração da Companhia me-
diante a assinatura de seu respectivo termo de posse lavrado no livro de
registro de atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia
em que declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condena-
ção criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não foi condenado por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pú-
blica, ou a propriedade, e apresentou os documentos comprobatórios de
atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos
146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na
Circular 526/16 e na Resolução 330/15; e 5.4. consignar que o Conselho
de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma:
(i) Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, RG
nº 58.410.293-8 SSP/SP, CPF/ME nº 605.649.701.15, residente e domici-
liada na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomí-
nio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, como
Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Flávio Pen-
tagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
RG nº MG-117.32642, SSP/MG, CPF/ME nº 076.934.666-90, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Con-
domínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição,
como membro do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Guilher-
me Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, RG nº 17.690.111-5-
SSP/SP e CPF/ME nº 181.376.198-10, residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Jusceli-
no Kubitschek, 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz,
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, como membro do Conselho
de Administração da Companhia; (iv) Andrea Crisanaz, italiano, casado,
atuário, RNE G026455-B expedida pelo Departamento de Polícia Federal,
CPF/ME nº 237.079.228-04, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ,
na Avenida Barão de Tefé, 34, 16º andar, Saúde, CEP 20.220-460, como
membro do Conselho de Administração da Companhia; e (v) Riccardo
Candoni, italiano, casado, administrador, portador do Passaporte italiano
nº YA7008417, residente e domiciliado na Cidade de Udine, República Ita-
liana, na Via Abbazia, 24, CEP 33100, como membro do Conselho de Ad-
ministração da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, o Presi-
dente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, apro-
vada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo,
06.12.2021. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente, De-
nis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionistas: BMG Participações
em Negócios Ltda., Por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Eduardo Ma-
zon, Assicurazioni Generali S.P.A., Por Andrea Crisanaz. JUCESP nº
112.068/22-4 em 25.02.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Diagnósticos da América S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83 - NIRE 35.300.172.507
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 28/03/2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28/03/2022, às 15h, na sede 
social da Diagnósticos da América S.A. (“Companhia”), Barueri/SP, na 
Avenida Juruá, 434, Alphaville. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Con-
selho de Administração, nos termos do Artigo 20, §4º, do Estatuto Social. 
3. Mesa: Dulce Pugliese de Godoy Bueno, Presidente; e Fábio Ferreira 
Cunha, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Apreciar o relatório da adminis-
tração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31/12/2021, nos termos dos incisos XII 
e XVI do Artigo 21 do Estatuto Social, bem como o parecer dos auditores 
independentes; (ii) Deliberar, nos termos do inciso XVI do Artigo 21, so-
bre a proposta a ser submetida à apreciação dos acionistas em AGOE de 
(a) absorção de parte do prejuízo do exercício social encerrado em 
31/12/2021, pela reserva de lucros da Companhia, sendo que o saldo 
remanescente permanecerá registrado na conta de prejuízos acumula-
dos, (b) distribuição de lucros à conta de retenção de lucros da Compa-
nhia e (c) orçamento de capital para o exercício de 2022; (iii) Deliberar, 
nos termos do inciso XVI do Artigo 21 do Estatuto Social, sobre a propos-
ta de remuneração global anual da Administração, a ser submetida à 
apreciação dos acionistas em AGOE; (iv) Deliberar, nos termos do inciso 
XVI do Artigo 21 do Estatuto Social, sobre a proposta de ratificação e 
aprovação da remuneração global anual dos administradores efetiva-
mente paga no exercício social de 2021, a ser submetida à apreciação 
dos acionistas em AGOE; (v) Deliberar, nos termos do inciso XVI do Ar-
tigo 21 do Estatuto Social, sobre a proposta de alteração do artigo 40º do 
Estatuto Social de modo a refletir a exclusão da obrigatoriedade de publi-
cação dos atos societários da Companhia no DOESP, a ser submetida à 
apreciação dos acionistas em AGOE; (vi) Deliberar, nos termos do inciso 
V do Artigo 21 do Estatuto Social, sobre a convocação de AGOE, visan-
do a submeter à aprovação dos acionistas: (a) No âmbito da AGO, o re-
latório da administração, as contas da administração e as demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, 
bem como as propostas dos itens (ii), (iii) e (iv) acima; e (b) No âmbito da 
AGE, a proposta do item (v) acima. 5. Deliberações: Após exame e dis-
cussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos mem-
bros do Conselho de Administração deliberou, sem ressalvas: 5.1. Quan-
to ao item (i): Em conformidade com a recomendação do Comitê de 
Auditoria, manifestar-se favoravelmente à aprovação, pelos acionistas 
em AGOE convocada nos termos do item 5.6 abaixo, do relatório da ad-
ministração, das contas da diretoria e das demonstrações financeiras 
(incluindo as respectivas notas explicativas) relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021. Os membros do Conselho de Administração 
também apreciaram o parecer dos auditores independentes. Por fim, os 
membros do Conselho de Administração aprovaram a publicação e divul-
gação, na forma da regulamentação da CVM, do relatório da administra-
ção, das contas da diretoria e das demonstrações financeiras (acompa-
nhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos auditores 
independentes). 5.2. Quanto ao item (ii): Aprovar a proposta constante 
do Anexo I, a ser submetida à apreciação dos acionistas em AGOE con-
vocada nos termos do item 5.6 abaixo, de (a) absorção de parte do pre-
juízo do exercício social encerrado em 31/12/2021 pela reserva de lu-
cros, sendo que o saldo remanescente permanecerá registrado na conta 
de prejuízos acumulados, (b) distribuição de lucros à conta de reserva de 
lucros e (c) orçamento de capital para o exercício de 2022, da seguinte 
forma: (a) O valor de R$ 226.568.564,54 correspondente à totalidade do 
prejuízo do exercício social encerrado em 31/12/2021, será parcialmente 
absorvido pelas reservas de lucros, no montante de R$ 165.203.415,40, 
sendo que o saldo remanescente do prejuízo, correspondente à R$ 
61.365.149,14 será registrado na conta de prejuízos acumulados; (b) O 
valor de R$ 165.044.010,00, utilizado da reserva de lucros, deverá ser 
destinado para o pagamento de lucros aos acionistas, os quais corres-
pondem ao pagamento de juros sobre o capital próprio aprovado pelo 
Conselho de Administração da Companhia em 21/12/2021; e (c) O orça-
mento de capital do exercício social de 2022, conforme proposta apre-
sentada pela Diretoria no Anexo I, a qual também é aprovada. 5.3. Quan-
to ao item (iii): Aprovar a proposta de remuneração global anual dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria no valor máximo 
de R$ 45.597.933,76, a ser submetida à apreciação dos acionistas em 
AGOE convocada nos termos do item 5.6 abaixo; 5.4. Quanto ao item 
(iv): Aprovar a proposta de ratificação da remuneração global anual dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria efetivamente 
paga pela Companhia no exercício social de 2021 no valor total de R$ 
266.971.251,00, a ser submetida à apreciação dos acionistas em AGOE 
convocada nos termos do item 5.6 abaixo; 5.5. Quanto ao item (v): Apro-
var a proposta de alteração do artigo 40º do Estatuto Social de modo a 
refletir a exclusão da obrigatoriedade de publicação dos atos societários 
da Companhia no DOESP, a ser submetida à apreciação dos acionistas 
em AGOE convocada nos termos do item 5.6 abaixo; 5.6. Quanto ao 
item (vi): Aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada no dia 
28/04/2022, às 10h, na sede da Companhia, para, em atendimento ao 
disposto na Lei das S.A. e demais normas regulamentares pertinentes, 
(a) No âmbito da AGO, deliberar sobre o relatório da administração, as 
contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/2021, bem como as propostas dos 
itens 5.2, 5.3 e 5.4 acima; e (b) No âmbito da AGE, deliberar sobre a 
proposta do item 5.5 acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, 
lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 7. Assina-
turas: Mesa: Presidente, Dulce Pugliese de Godoy Bueno; Secretário, 
Fábio Ferreira Cunha. Conselheiros Presentes: Romeu Côrtes Domin-
gues, Oscar de Paula Bernardes Neto, Alexandre de Barros, Dulce Pu-
gliese de Godoy Bueno, Henrique Lourenço Grossi e George Schahin. 
Extrato da ata. Fábio Ferreira Cunha - Secretário. JUCESP nº 180.419/22-
5 em 06/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 15.12.2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 15.12.2021, às 11 horas, na 
sede social da BMG Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º andar, CEP 04543-000, Vila Nova 
Conceição, Município de São Paulo/SP, (“Companhia”). 2. Convocação e 
Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de to-
dos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conse-
lheiros”). 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Karina 
Bortoni Dias, que escolheu o Sr. Denis Jorge Namur Rangel para secreta-
riá-la. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: 4.1. Eleição 
do Sr. Marcio Augusto Cimiton para o cargo de Diretor da Companhia, 
com mandato unifi cado até 29.09.2023, permanecendo no exercício de 
seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 4.2. Redistribuição das res-
ponsabilidades assumidas pelos Diretores da Companhia perante a SU-
SEP. 4.3. Consolidação da composição da Diretoria da Companhia e das 
responsabilidades perante a SUSEP. 5. Deliberações: Instalada a reunião, 
após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conse-
lheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 
5.1. Aprovar a eleição do Sr. Marcio Augusto Cimiton, brasileiro, divorcia-
do, RG nº 21.690.805-X SSP/SP, CPF/ME nº 127874448/73, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º andar, 
CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo/SP, para o 
cargo de Diretor da Companhia, com mandato unifi cado até 29.09.2023, 
permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos elei-
tos. Fica consignado que a Companhia realizou pedido de consulta prévia 
junto à SUSEP para a eleição do Sr. Marcio Augusto Cimiton, nos termos 
do disposto na Circular 526/16 e na Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015 
(“Resolução 330/15”), o qual foi deferido em ofício eletrônico 279/2021/
CGRAJ/DIR1/SUSEP, expedido em 27.10.2021, referente ao processo ele-
trônico nº 15414.627551/2021-63. 5.1.1. O Sr. Marcio Augusto Cimiton, 
ora eleito, toma posse em seu cargo de Diretor da Companhia mediante a 
assinatura de seu respectivo termo de posse lavrado no livro de registro de 
atas de Reunião da Diretoria em que declara, sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 
dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e 
que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o siste-
ma fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e apresentou os do-
cumentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegi-
bilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na regula-
mentação vigente, em especial na Circular 526/16 e na Resolução 330/15. 
5.2. Aprovar a redistribuição das responsabilidades assumidas pelos Dire-
tores da Companhia perante a SUSEP, conforme descritos abaixo e con-
solidados no Anexo I à presente ata: 5.2.1. Alteração das responsabilida-
des do Sr. Michele Cherubini, Diretor da Companhia, de responsável pela 
contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por 
eles prestados (Carta Circular SUSEP/CGRAT nº 1/2016); e responsável 
pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos ser-
viços por eles prestados (Carta Circular SUSEP/CGRAT nº 1/2016) para 
responsável por relações com a SUSEP (Circular SUSEP 234/2003); e Ou-
vidor. 5.2.2. Alteração das responsabilidades da Sra. Renata Oliver Couti-
nho, Diretora Vice-Presidente da Companhia e Diretora Técnica, de res-
ponsável por relações com a SUSEP (Circular SUSEP 234/2003); respon-
sável técnico e atuarial (Circular SUSEP 234/2003); responsável pelo cum-
primento das obrigações da Resolução CNSP 143/2005; Ouvidora; e res-
ponsável pelo cumprimento do disposto na Resolução CNSP 383/2020 
para responsável técnico e atuarial (Circular SUSEP 234/2003); responsá-
vel pelo Cumprimento das obrigações da Resolução CNSP 143/2005; res-
ponsável pelo cumprimento do disposto na Resolução CNSP 383/2020. 
5.2.3. O Sr. Marcio Augusto Cimiton, Diretor da Companhia, ora eleito, 
assume as seguintes responsabilidades: responsável pela contratação de 
correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados 
(Carta Circular SUSEP/CGRAT nº 1/2016); e responsável pela contratação 
e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles pres-
tados (Carta Circular SUSEP/CGRAT nº 1/2016). 5.2.4. As responsabilida-
des do Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’anna, Diretor Presidente da Com-
panhia, permanecem inalteradas, a saber: responsável pelo cumprimento 
do disposto na Lei 9.613/98 (Circulares SUSEP 234/03 e 445/12); respon-
sável pelos controles internos (Circular SUSEP 249/04); responsável pelos 
controles internos específi cos para prevenção contra fraude (Circular SU-
SEP 344/07); gestor de riscos; e responsável pela política institucional de 
conduta cumprimento do disposto na Resolução CNSP 382/2020. 5.2.5. As 
responsabilidades do Sr. Denis Jorge Namur Rangel, Diretor Executivo 
Administrativo Financeiro da Companhia, permanecem inalteradas, a sa-
ber: responsável administrativo-fi nanceiro da Companhia (Circular SUSEP 
234/2003); e responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumpri-
mento das normas e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP nº 
321/2015). 5.3. Tendo em vista as deliberações aprovadas no item 5.1 aci-
ma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (i) 
Jorge Lauriano Nicolai Sant’anna, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/
ME nº 091.910.328-65, RG nº 13208535 SSP/SP, com endereço comercial 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º 
andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP, 
como Diretor Presidente da Companhia; (ii) Renata Oliver Coutinho, bra-
sileira, casada, administradora de empresas, CPF/ME nº 290.009.888-29 
e RG nº 29.834.590-0, com endereço comercial na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º andar, CEP 04543-000, 
Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP, como Diretora Vice-Pre-
sidente da Companhia e Diretora Técnica; (iii) Denis Jorge Namur Ran-
gel, advogado e contabilista, OAB/SP nº 276.530 e CRC/SP nº 169.908/0-
7, RG nº 19.492.290-X, SSP/SP, CPF/ME nº 162.861.998-88, com endere-
ço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, 
Bloco 2, 5º andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo/SP, como Diretor Executivo Administrativo Financeiro da Compa-
nhia; (iv) Michele Cherubini, italiano, casado, securitário, RNM nº g-
349972-H, CPF/ME nº 064.272.687-67, com endereço na Rua Itapaiúna, 
1800, Torre Double View, 3º Andar, apartamento 31, Condomínio Villagio 
Panamby, CEP: 05705-901, Morumbi, São Paulo/SP, como Diretor da 
Companhia; e (v) Marcio Augusto Cimiton, brasileiro, divorciado, RG nº 
21.690.805-X SSP/SP, CPF/ME nº 127874448/73, com endereço comer-
cial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 
5º andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/
SP, como Diretor da Companhia todos com mandato unifi cado até 
29.09.2023, permanecendo no exercício de seus cargos até as investidu-
ras dos novos eleitos. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, a Presi-
dente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, 
uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os pre-
sentes. Mesa: Ana Karina Bortoni Dias – Presidente; Denis Jorge Namur 
Rangel – Secretário. Conselheiros Presentes: Ana Karina Bortoni Dias, 
Flavio Pentagna Guimarães Neto, Guilherme Vieira Neves, Andrea Crisa-
naz e Riccardo Candoni. São Paulo, 15.12.2021. Confere com a original la-
vrada em livro próprio. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente, Denis Jor-
ge Namur Rangel - Secretário. JUCESP nº 181.733/22-5 em 07.04.2022. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


