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O ESTADO DE S. PAULO SÁBADO, 26 DE OUTUBRO DE 2013 Economia B23

ENSEADA PARAÍSO S.A.
CNPJ/MF nº 07.152.260/0001-21 - NIRE 35.300.350.006

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de Maio de 2011
1. Data, Hora e Local: Aos 13 dias de maio de 2011, às 10:00 horas, na sede da Enseada Paraíso S.A. 
(“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo-SP, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19° andar, 
parte, Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Reuniram-se 
em Assembléia Geral Extraordinária os acionistas representantes da totalidade do capital social da Compa-
nhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, tendo sido instalada, em primeira 
convocação, a Assembléia Geral, ficando dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação, 
publicação de anúncios e documentos e observância de prazos. 3. Mesa: Presidente: Odair Garcia Senra; 
Secretário: Sandro Rogério da Silva Gamba. 4. Deliberações: Os acionistas decidiram à unanimidade 
e sem reservas: (i) destituir dos cargos que exerciam no Conselho de Administração da Companhia os Srs. 
Marco Antonio Ribarolli Parizotto brasileiro, casado, empresário, RG n° 15.620.359-5 SSP/SP, CPF/
MF 076.011.938-45, residente e domiciliado na Rua Olimpíadas, 205, 5o andar, Vila Olímpia, São Paulo-
-SP; Wilson Amaral de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG n° 6.269.899 SSP/
SP, CPF/MF n° 527.350..108-30 e Antonio Carlos Ferreira Rosa, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
RG n° 24.862.487-8 SSP/SP, CPF/MF n° 118.060.988-30, todos residentes e domiciliados em São Paulo-
-SP, na Av. das Nações Unidas, 8.501, 19° andar, parte, Eldorado Business Tower, Jardim Universidade 
Pinheiros, CEP 05425-070, e, em substituição,eleger para os cargos de conselheiros vagos, os Srs. Otávio 
Augusto Gomes de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n° 10791031-7 IFP-RJ, CPF/
MF n° 074.306.757-60, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Rua Olimpíadas, n° 205, 2o andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, Marcelo de Melo Buozi, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 
n° 22.517.151-X SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n° 161.688.268-90 e Alceu Duílio Calciolari, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, RG n° 12.207.071-SSP/SP, CPF/MF n° 031.716.238-11 ambos 
residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das 
Nações Unidas, 8501, 19° andar, parte, - Eldorado Business Tower - CEP 05425-070; (ii) reeleger para os 
cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: (a) Sandro Rogério da Silva 
Gamba,’brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG n° 24.885.811-7 SSP/
SP, e inscrito no CPF/MF sob n° 153.803.238-47, todos residentes e domiciliados em São Paulo-SP, na Av. 
das Nações Unidas, 8.501, 19° andar, parte, Eldorado Business Tower, Jardim Universidade Pinheiros, 
CEP 05425-070; (b) Francisco Eduardo de Gusmão Lobo Pedroso brasileiro, divorciado, engenheiro, 
Cédula de Identidade n° 02.461-6D CREA/RJ, CPF/MF n° 551.656.057-87, residente e domiciliado na Av. 
das Américas, 500, Bloco 9, Sala 310, Rio de Janeiro-RJ; e (c) Roberto Mário Gonçalves Soares Filho, 
brasileiro, solteiro, maior, economista, Cédula de Identidade n° 343.141 SSP/MG, CPF/MF 499.884.096-
72, residente e domiciliado na Av. Paulo Camilo Pena, 495, apto. 1001, Belvedere, Belo Horizonte-MG. Os 
Conselheiros eleitos tomaram posse de seus cargos nesta data mediante termo lavrado em livro próprio e 
arquivado na sede da Companhia, para mandato por prazo de 3 (três) anos, permitida a reeleição, decla-
rando expressamente não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, na forma da lei. 
(iii) consignar que a remuneração dos conselheiros será definida oportunamente. (iv) aumentar para 7 (sete) 
o número máximo de diretores da sociedade, alterando, consequentemente, o art. 16 do Estatuto Social, 
que passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 16 - A Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois e 
no máximo 7 (sete) membros, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação 
específica, todos os residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo 
Conselho de Administração, eleitos na forma da lei, do presente Estatuto e de acordo com o estipulado em 
acordo de acionistas. (v) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I 
ao presente instrumento, integrando seus termos e condições como se nele estivesse transcrito. 5. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, depois de lida 
e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade e assinada por todos os presentes. [Mesa: Odair Garcia 
Senra e Sandro Rogério da Silva Gamba; Acionistas Presentes: Gafisa S.A. e PMCS Participações S.A]. Mesa: 
Odair Garcia Senra - Presidente, Sandro Rogério da Silva Gamba - Secretário. JUCESP nº 
379.103/11-4 em 19/09/2011.
Enseada Paraíso S.A. - CNPJ/MF n° 07.152.260/0001-21 - NIRE 35.300.350.006 - Anexo I da Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de maio de 2011 - Estatuto Social - Capítulo I 
- Denominação, Sede, Objeto e Duração - Art. 1o - A Enseada Paraíso S.A., é uma sociedade anônima de 
capital fechado, regendo-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 
2o - A Companhia tem sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, .8.501, 
19° andar, parte, Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425- 070, podendo, por deliberação do 
Conselho de Administração, respeitadas as prescrições e normas legais, criar filiais, escritórios ou representa-
ções em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Art. 3o - A Companhia tem por objeto: I- Admi-
nistração e o comércio de bens, móveis e imóveis; II- Comercialização, incorporação e administração de 
imóveis; III- Participação em outras empresas. Art. 4o - A Companhia tem duração por prazo indeterminado. 
Capítulo II - Capital Social e Ações. Art. 5o - O capital social da Companhia é de R$ 4.627.266,00 (quatro 
milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais) totalmente subscrito e integralizado, 
em moeda corrente nacional, dividido em 4.627.266 (quatro milhões, seiscentas e vinte e sete mil, duzentas 
e sessenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1o - Cada acionista terá di-
reito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. Parágrafo 2o - As ações ordinárias não serão conver-
síveis em ações preferenciais. Parágrafo 3o - Independentemente da alteração estatutária, a companhia, 
mediante deliberação do conselho de administração, poderá aumentar o Capital Social até o limite autoriza-
do de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), com emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, sendo que os acionistas terão direito de preferência para subscrição de novas ações de acordo 
com a proporção detida no capital social, nos termos dos artigos 171 e 172 da Lei das Sociedades Anônimas. 
Capítulo III - Da Assembleia Geral. Art. 6o - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, em um dos 4 
(quatro) meses seguintes ao término do exercício social e extraordinariamente nos casos legais, guardados 
os preceitos de direito nas respectivas convocações. Art. 7o - A Assembleia Geral será convocada pelo Con-
selho de Administração sendo os anúncios publicados, na forma da Lei, deles constando a ordem do dia, o 
local, a data e horário da reunião e, no caso de reforma do Estatuto, a indicação das matérias a serem alte-
radas. Art. 8o - Poderão tomar parte na Assembleia Geral os titulares de ações da Companhia ou seus repre-
sentantes legais, mediante prova de sua identidade e condição. Art. 9o- Antes de se instalar a Assembleia 
Geral, os acionistas se identificarão e assinarão o “Livro de Presenças”, indicando o seu nome e a quantida-
de de ações que representarem. Art. 10 - A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, ou, no seu impedimento por outro membro, devendo os acionistas presentes 
escolherem o Presidente e o Secretário da Mesa que dirigirá os trabalhos. Parágrafo Único - Os acionistas- 
escolherão, por maioria de votos, o Presidente da Assembleia, cabendo a este a designação de um dos pre-
sentes, acionistas ou não, para secretariar os trabalhos. Capítulo IV - Administração Da Sociedade. Art. 11 - A 
Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Seção I - Conselho De 
Administração. Art. 12-OConselho de Administração compor-se-á de 6 (seis) membros, acionistas, eleitos 
pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição,, devendo sua remuneração 
global ser deliberada em Assembleia Geral. Parágrafo 1o - Os membros do Conselho de Administração to-
marão posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que será lavrado no livro de reuniões do 
Conselho de Administração e elegerão, dentre seus pares, o Presidente do Conselho de Administração. Pará-
grafo 2o - Em suas ausências ou impedimentos temporários o Presidente do Conselho de Administração será 
substituído por um Conselheiro por ele indicado. Art. 13-0 Conselho de Administração reunir-se-á mensal-
mente, ou sempre que necessário, mediante convocação do Presidente do Conselho de Administração, ou por 
qualquer dos Conselheiros no caso de ausência, impedimento ou vacância do Presidente do Conselho de 
Administração. Parágrafo 1o - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por escrito, com 
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, por carta, correio eletrônico ou qualquer outro meio 
escrito, devendo mencionar o local, data e horário da reunião e a respectiva ordem do dia. Parágrafo 2o - 
Cada Conselheiro terá um voto nas reuniões do Conselho de Administração, e as deliberações serão tomadas 
sempre por maioria absoluta de votos, cabendo ao Presidente do Conselho, no caso de empate de votos, 

decidir sobre a deliberação ora votada. Parágrafo 3o - Das deliberações tomadas pelo Conselho de Admi-
nistração lavrar-se-á ata em livro próprio. Art. 14 - Compete ao Conselho de Administração, além dos pode-
res e atribuições que a lei lhe confere, deliberar sobre as matérias abaixo e, quando for o caso, manifestar-se 
perviamente às deliberações privativas de assembleia geral: I- fixar a orientação geral dos negócios da socie-
dade, atendendo, no que for possível, às sugestões da Diretoria; II- eleger e destituir os Diretores da socieda-
de e fixar-lhe as atribuições; III- fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar, a qualquer tempo, os livros e 
papeis da sociedade; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer 
outros atos; IV- distribuir entre os Conselheiros Diretores a remuneração global fixada pela Assembleia Geral 
para cada exercícios, bem como determinar os limites e critérios das despesas dos Administradores; V- con-
vocar Assembleia Geral Extraordinária quando julgar conveniente, e Assembleia Geral Ordinária anualmente, 
nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social; VI- manifestar-se sobre o relatório da 
Administração e as contas da Diretoria; VII- manifestar-se previamente sobre os contratos a serem firmados 
pela companhia; VIII- autorizar a distribuição dos dividendos aprovados pela Assembleia Geral; IX- deliberar 
o levantamento de balanço periódicos e declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou 
de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; X- autorizar a instalação de filiais em 
qualquer localidade do país, ou no Exterior; XI- deliberar sobre a política de investimento e a contração de 
empréstimos da sociedade; XII- autorizar a aquisição de créditos e de ações de outras companhias; XIII- au-
torizar a alienação de bens do ativo permanente, a construção de ônus reais sobre esses bens e a prestação 
de garantias; XIV- autorizar os Diretores a constituir procuradores da sociedade; XV- sugerir à Assembleia 
Geral a indicação e destituição de auditores externos. XVI- exercer as atribuições que a Lei e o presente Es-
tatuto lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao regular funcionamento da sociedade; XVII- deli-
berar sobre os aportes de Capital até o limite do Capital Autorizado. Art. 15 - Sem prejuízo das matérias 
relacionadas nas alíneas acima, caberá ao Conselho de Administração exercer outras atribuições legais ou 
que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral, bem como resolver os casos omissos ou não previstos neste 
Estatuto. Seção II - Diretoria. Art. 16 - A Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) 
membros, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica, todos os 
residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, 
eleitos na forma da lei, do presente Estatuto e de acordo com o estipulado em acordo de acionistas. Pará-
grafo 1o - Os Diretores, nas suas respectivas áreas de atuação, praticarão todos os atos de administração 
ordinária necessários ao regular funcionamento da Companhia, dentro dos limites fixados pela Lei, por este 
Estatuto e pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2o - O prazo de gestão de cada Diretor será de 01 
(um) ano permitida a reeleição. Parágrafo 3o - Os Diretores serão investidos nos cargos através de assina-
tura do termo de posse no cargo “Livro de Atas das Reuniões da Diretoria”. Parágrafo 4o - Em caso de 
impedimento temporário ou definitivo de qualquer Diretor, cabe ao Conselho de Administração designar-lhe 
um substituto, que assumirá as atribuições do Diretor impedido, até que cesse o impedimento, se temporário, 
ou até o término do seu mandato, se definitivo. Art. 17 - A representação ativa e passiva da Companhia, em 
quaisquer atos ou contratos que envolvam sua responsabilidade ou lhe criem obrigações, é privativa da Dire-
toria e de mandatários constituídos por esta, devendo os Diretores assinarem sempre em conjunto de 2 
(dois), sendo um necessariamente indicado pela acionista Gafisa e outro indicado pela acionista PMCS, ou 
1 (um) Diretor em conjunto de 1 (um) Procurador indicado pela outra acionista; ou ainda, por 2 (dois) Procu-
radores devidamente nomeados por acionistas distintos. Parágrafo Único - A alienação de bens, móveis e 
imóveis, do ativo permanente da Companhia, a constituição de ônus reais sobre os mesmos e a prestação de 
garantias em nome da Companhia só poderão se dar após prévia autorização do Conselho de Administração, 
ou da Assembleia Geral. Art. 18 - A Diretoria poderá constituir procuradores para representar a Companhia, 
sempre representada por 2 (dois) Diretores na forma do artigo 17 do presente, ou ainda, em conjunto por 1 
(um) Diretor com 1 (um) Procurador, indicados por acionistas distintos, praticando os atos e operações espe-
cificadas nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo de duração do 
mandato, dentro dos limites de poderes e atribuições da Diretoria. Parágrafo Único - Os mandatos judiciais 
também serão outorgados por 2 (dois) Diretores ou um Diretor e um Procurador, podendo ter prazo indeter-
minado, e com indicação específica da providência judicial a que se destinam, com a possibilidade de subs-
tabelecimento. Seção III - Remuneração dos Administradores. Art. 19 - A remuneração dos Administradores 
será fixado pela Assembleia Geral, por dotação do Conselho de Administração. Capítulo V - Conselho Fiscal. 
Art. 20 - G Conselho Fiscal é um órgão não permanente e será instalado pela Assembleia Geral a pedido de 
acionista, nos termos da legislação aplicável. Art. 21 - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal com-
por-se-á de 03 (três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia 
Geral na forma da legislação aplicável. Art. 22-0 Conselho Fiscal terá os poderes e as funções que lhe con-
fere a Lei das Sociedades Anônimas. Capítulo VI - Do Exercício Social. Art. 23 - O exercício social terminará 
em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas em Lei, 
observando-se, quanto à distribuição do resultado, as seguintes regras: I- do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda e 
contribuição social; II- sobre o lucros remanescente, será calculada a importância que for atribuída à partici-
pação dos Administradores, observadas as limitações legais; III- do lucro líquido do exercício destinar-se-ão: 
a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que ela atinja 20% (vinte por cento) do 
capital social; e, b) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas, 
calculado na forma da Lei. Parágrafo 1o - A Assembleia Geral poderá, desde que não haja oposição de 
qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, ou mesmo a reten-
ção de todo o lucro, na forma do art. 202, § 3o, Lei n° 6.404/76. Parágrafo 2° - Não será obrigatório o 
pagamento de dividendo nos exercícios que a Diretoria informar à Assembleia Geral ser seu pagamento in-
compassível com a situação financeira da Companhia, na forma do art. 202, § 4o, Lei n° 6.404/76. Parágra-
fo 3o - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, levantar balanço semestral e 
distribuir dividendos à conta dos lucros apurados nesse balanço. Parágrafo 4o - O Conselho de Administra-
ção poderá também, por deliberação conjunta, declarar dividendo intermediário à conta de lucros acumula-
dos ou de reservas de semestre previsto no parágrafo anterior, será sempre considerado como antecipação 
do dividendo mínimo obrigatório. Art. 24 - O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da 
Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro 
do exercício social, sendo que o dividendo não recebido prescreverá no prazo da Lei. Capítulo VII - Transfor-
mação, Recuperação Judicial, Falência, Dissolução, Liquidação e Extinção. Art. 25 - A Sociedade poderá 
passar para outro tipo societário, independentemente de dissolução e liquidação mediante deliberação em 
Assembleia Geral de 2/3 das ações com direito a voto. Art. 26 - Os Administradores poderão confessar fa-
lência e pedir recuperação judicial da Companhia desde que devidamente autorizados pela Assembleia Geral 
mediante deliberação dos acionistas que representem 2/3 das ações com direito a voto. Art. 27 - A Compa-
nhia entrará em dissolução, liquidação e extinção por deliberação de acionistas que representem 2/3 das 
ações com direito a voto, bem como nos casos previstos em Lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral, pelo 
“quorum” acima indicado, nomeará o liquidante e determinará o modo de liquidação, elegendo o Conselho 
Fiscal que deve funcionar durante o período de liquidação. Capítulo VIII - Disposições Gerais. Art. 28 - A 
Companhia e seus Administradores observarão o acordo de acionistas eventualmente arquivados na sede da 
Companhia, cabendo à administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respecti-
vos termos, e ao Presidente da Assembleia Geral agir na forma do artigo 118, § 8o e 9o, da Lei de Sociedades 
por Ações. Art. 29 - Todas as questões e controvérsias entre as partes decorrentes ou relacionadas ao pre-
sente instrumento deverão ser resolvidas por arbitragem, a ser administrada pela Câmara de Mediação Se-
covi de São Paulo, com sede na Capital do Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Dr. Bacelar, 1043- Vila Maria-
na, 04026-002. Parágrafo 1o - A Câmara de Mediação Secovi de São Paulo acima elegida, em conformida-
de com o disposto em seus Regulamentos conduzirá o processo em São Paulo, no endereço acima citado, em 
idioma português, aplicando-se a Legislação Brasileira. Parágrafo 2o - Os árbitros da referida Câmara não 
poderão usar de equidade para a solução da controvérsia, bem como, deverão sentenciar à Parte vencida ao 
pagamento de todos os custos e despesas da referida arbitragem. Parágrafo 3º - As partes, desde já, se 
comprometem a considerar a decisão da Câmara acima referida definitiva e inapelante em esfera judicial.

PENÍNSULA I SPE S.A.
CNPJ/MF 05.014.504/0001-84 - NIRE 35.300.186.681

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de Maio de 2010
1. Data Hora e Local: Aos 27 dias de maio de 2010, às 11 horas, na sede da PENÍNSULA I SPE S.A. 
(“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo-SP, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19º andar, 
parte, Eldorado Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Reuniram-
-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas representantes da totalidade do capital social da Com-
panhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, o Presidente declarou instalada, 
em primeira convocação, a Assembleia Geral, ficando dispensadas e sanadas todas as formalidades de 
convocação, publicação de anúncios e documentos e observância de prazos. 3. Mesa: Presidente: An-
tônio Carlos Ferreira Rosa; Secretário: Alexandre Millen Grzegorzewski. 4. Deliberações: Os 
acionistas decidiram à unanimidade e sem reservas: (i) tomar conhecimento das demonstrações finan-
ceiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; aprovar a 
não publicação das demonstrações, conforme disposto no art. 294 da Lei nº 6.404/76 e aprovar, sem 
quaisquer reservas, as contas dos administradores da Companhia, o balanço patrimonial e o de resultado 
econômico no exercício de 2009 e demais demonstrações preparadas pela administração. (ii) ratificar as 
distribuições ocorridas durante o exercício de 2009, à conta de Lucros Acumulados da Companhia, no 
valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); (iii) consignar que em razão do resultado 
negativo apontado nas demonstrações financeiras ora aprovadas, fica prejudicada a distribuição de lucros 
aos acionistas, de modo que o resultado negativo apurado será destinado à conta de Prejuízos Acumu-
lados da Companhia. (iv) destituir o Diretor A: José Luis Celani, brasileiro, casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, engenheiro, RG 24.177.172-9 SSP/SP, CPF/MF n.º 205.367.248-06, residente 
e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. das 
Américas, 500, Bloco 19, loja 101, CEP 22640-100, do cargo que exercia na Companhia. (v) eleger em 
substituição ao diretor destituído: Alexandre Millen Grzegorzewski, brasileiro, casado sob o regime 
da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, RG nº 29.151.333-5 SSP/SP, CPF/MF nº 134.858.688-50, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das 
Nações Unidas, 8.501, 19º andar, parte, Eldorado Business Tower, Jardim Universidade Pinheiros, CEP 
05425-070, para o cargo de Diretor A da Companhia, e reeleger os demais Diretores A da Companhia, 
todos com prazo de mandato até 30/04/2012. (vi) destituir o Diretor B: Marcello Kaminitz Barnes, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº 06.992.223-5 IFP/RJ, 
CPF/MF nº 966.447.707-97, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, com escritório na Av. 
das Américas, 4200, Bloco 02, Sala 501, duplex, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, do cargo que exercia 
na Companhia. (vii) eleger em substituição ao diretor destituído: Pedro Henrique Dias Garcia Côrtes, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade IFP Nº 05378010-2, CFP nº 842.260.647-04, 
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com escritório na Av. das Américas, 4200, Bloco 
02, Sala 501, duplex, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22640-102, para o cargo de Diretor B da Companhia, e 
reeleger os demais Diretores B da Companhia, todos com prazo de mandato até 30/04/2012. (viii) os di-
retores ora eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos no art. 147 da Lei nº 
6.404/76, assim como não estão impedidos para ocupar cargos na administração da companhia, ficando 
desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, tendo sido devidamente empossados em seus cargos 
mediante assinatura dos respectivos. Tendo em vista as alterações realizadas acima, a Diretoria da Compa-
nhia, com mandato até 30/04/2012, passa a ser composta da seguinte forma: Diretores A: (a) Antônio 
Carlos Ferreira Rosa, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, RG 
nº 24.862.487-8 SSP/SP, CPF/MF nº 118.060.988-30; (b) Fernando César Calamita, brasileiro, casado 
sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG 16.496.456 SSP/SP, CPF/MF 
nº 092.621.778-01; e (c)Alexandre Millen Grzegorzewski, brasileiro, casado sob o regime da comu-
nhão parcial de bens, engenheiro civil, RG nº 29.151.333-5 SSP/SP, CPF/MF nº 134.858.688-50, todos 
residentes e domiciliados Av. das Nações Unidas, 8.501, 19º andar, parte, Eldorado Business Tower, Jardim 
Universidade Pinheiros, São Paulo-SP, CEP 05425-070; e (d) Luiz Carlos Siciliano, brasileiro, casado sob 
o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG nº 05.688.896-9 IFP/RJ, CPF/MF 
nº 789.622.427-53, residente e domiciliado na Av. das Américas, 500, Bloco 19, loja 101, Rio de Janeiro-
-RJ, CEP 22640-100. Diretores B: (a) Pedro Henrique Dias Garcia Côrtes, brasileiro, casado sob o 
regime da separação total de bens, engenheiro civil, portador da identidade IFP Nº 05378010-2, CPF nº 
842.260.647-04; (b) Alberto José dos Santos, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial 
de bens, contador, CRC nº 59.612-2, CPF/MF nº 267.678.487-00; e (c) Manoel Joaquim Rodrigues 
Mendes, português, casado sob o regime da comunhão total de bens, engenheiro, CREA/RJ nº 12.950-
D, CPF/MF nº 025.004.347-53, todos residentes e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Av. 
das Américas, 4200, Bloco 02, Sala 501, duplex, Barra da Tijuca, CEP 22640-102. Os Diretores eleitos 
exercerão a administração da Companhia na forma prevista no Estatuto Social, e serão investidos em seus 
cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração 
de desimpedimento prevista em lei. (iv) consignar que a remuneração global anual a ser distribuída aos 
Diretores será definida oportunamente. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade e 
assinada por todos os presentes. [Mesa: Antônio Carlos Ferreira Rosa e Alexandre Millen Grzegorzewski; 
Acionistas Presentes: Gafisa S.A., Multiplan Planejamento, Participações e Administração S.A.]. Mesa: 
Antônio Carlos Ferreira Rosa - Presidente, Alexandre Millen Grzegorzewski Secretário. JUCESP 
nº 250.500/05-0 em 09/09/2005.
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Aumento na
taxa sobre
o consumo
divide Japão
Receio é que alta do imposto, de 5% para 8%,
interrompa o início da recuperação econômica

Koichi Hamada
PROJECT SYNDICATE / TÓQUIO

No início de outubro, o pri-
meiro-ministro japonês,
Shinzo Abe, anunciou que
seu governo pretende elevar
o imposto sobre o consumo
de 5% para 8% em abril do pró-
ximo ano, e provavelmente
para 10% um ano e meio mais
tarde. O contraste com o que
está acontecendo nos Esta-
dos Unidos não poderia ser
mais agudo.

Enquanto os adversários in-
ternos do presidente Barack
Obama resistem à lei de refor-
ma da saúde por causa da trans-
ferência de riqueza que ela im-
plica, os burocratas japoneses
tentam recuperar a autoridade
para administrar a receita fiscal
de forma a financiar os progra-
mas de bem-estar social.

Há muitos argumentos a fa-
vor da elevação do imposto so-
bre o consumo do Japão. O go-
verno japonês apresenta um
enorme endividamento, e seu
imposto sobre o consumo é
muito menor do que o imposto
sobre o valor agregado que pre-
domina na Europa. Ao mesmo
tempo, no Japão o imposto efe-
tivo que incide sobre os rendi-
mentos das empresas é mais ele-
vado do que em qualquer outro

país, o que torna difícil para o
país atrair investimentos, es-
trangeiros ou nacionais. Para so-
breviver à concorrência interna-
cional em matéria de impostos
– e portanto poder depender da
tributação sobre as empresas
como fonte de receita – o impos-
to corporativo japonês teria de
ser reduzido a longo prazo.

Entretanto, como a econo-
mia começa agora a se recupe-
rar após mais de 15 meses de es-
tagnação, esta considerável ele-
vaçãodo imposto sobre o consu-
mo não seria aconselhável. De
fato, um aumento tão grande ra-
ramente – talvez nunca – foi ten-
tado, em razão do risco de que
os consumidores se sintam esti-
mulados a gastar antes de sua
entrada em vigor, reduzindo
desse modo o consumo futuro.
Além disso, toda elevação re-
pentina do ônus fiscal resulta
em prejuízos consideráveis.

Um aumento do imposto so-
bre o consumo deveria ser pla-
nejado, na questão do timing,
de modo a não asfixiar a recupe-
ração da economia que o ousa-
do programa econômico de
Abe, chamado “Abenomics”, es-
tá favorecendo. As economias
ocidentais são tipicamente fa-
voráveis a aumentos gradativos
dos impostos; Jefrey Frankel,
por exemplo, recomenda um

plano previamente anunciado
de aumento dos impostos de, di-
gamos, um ponto porcentual ao
ano durante cinco anos. Mas os
estrategistas, a mídia e os acadê-
micos japoneses continuam em
grande parte preferindo um au-
mento repentino e substancial.

No ano passado, quando o Ja-
pão aprovou a lei que aumenta
o imposto sobre o consumo, ela

incluiu um dispositivo que esta-
belecia a reavaliação do plano,
caso as condições econômicas
o exigissem. Quando o Gabine-
te pediu a 60 líderes empresa-
riais, acadêmicos e economis-
tas que fizessem uma avaliação,
mais de 70% deles foram favorá-
veis. Entretanto, a escolha dos
especialistas refletiu um claro
viés em favor das posições do
Ministério das Finanças.

Durante mais de 20 anos – pe-
ríodo caracterizado por recessão
edeflaçãocrônicas–oJapãoman-
tevesua posiçãode país mais rico
do mundo em termos de riqueza
líquida no exterior. No fim do
ano passado, a riqueza líquida in-
ternacional do Japão totalizava
296 trilhões de ienes (US$ 3 tri-
lhões). Entretanto, acredita-se
que o seu governo seja o mais po-
bre do mundo. O Ministério das
Finanças informa que a propor-
ção da dívida bruta em relação ao
PIB ultrapassa os 200%. /

TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

Líder. Programa econômico de Abe favorece retomada

● Pesquisa

60
líderes empresariais e
economistas foram consultados
sobre a proposta de elevar o
imposto sobre o consumo

70%
dos entrevistados no
levantamento disseram
que são favoráveis ao
aumento da taxa cobrada

GAFISA SPE-48 S.A.
CNPJ/MF nº 07.723.525/0001-02 - NIRE 35.300.341.171

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
1. Data Hora e Local: Aos 15 de junho de 2012, às 11 horas, na sede da Gafisa SPE-48 S.A. (“Com-
panhia”) localizada em São Paulo-SP, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19° andar, parte, Eldorado 
Business Tower, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Reuniram-se em Assembléia 
Geral Extraordinária os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Declarou o Presidente instalada, em primeira 
convocação, a Assembleia Geral, ficando dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação, 
publicação de anúncios e documentos e observância de prazos. 3. Mesa: Presidente: Maria Flavia 
Seabra Gemperli; Secretária: Lineia Mathias. 4. Deliberações: Os acionistas decidiram à unanimidade 
e sem reservas: (i) tomar conhecimento e consignar que as demonstrações financeiras da Companhia, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, publicadas no Diário Oficial do 
Estado do São Paulo (“DOESP”), em 14 de junho de 2012, às fls. 23, e no Jornal da Tarde, no caderno Seu 
Bolso, às fls. 4B, e aprovar, sem quaisquer reservas, as contas dos administradores da Companhia, o ba-
lanço patrimonial e o de resultado econômico no exercício de 2011, e demais demonstrações preparadas 
pela administração. (ii) consignar que os lucros líquidos apurados pela Companhia serão destinados da 
seguinte forma: a) 5% do lucro líquido para a reserva legal, observando-se o limite legal de 20% do valor 
do capital social da Companhia; b) O lucro líquido remanescente, incluindo a parcela que seria destinada 
ao dividendo obrigatório, será retido, para fazer frente a obrigações da Companhia relativamente ao em-
preendimento que lhe constitui objeto, conforme orçamento que, neste ato, é aprovado pela Assembléia 
e, após rubricado pela mesa, fica arquivado na sede da Companhia, pelo que (a) a parcela do lucro que 
deixou de ser distribuída a título de dividendo obrigatório, será destinado a reserva especial (art. 202, § 5o, 
da Lei 6.404/76); e (b) o restante do lucro não distribuídos, serão retidos (art. 196 da Lei 6.404/76). (iii) 
Os Acionistas receberam a carta de renúncia do Presidente do Conselho, senhor Antonio Carlos Fer-
reira Rosa, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
cédula de identidade RG nº 24.862.487-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 118.060.988-30, de 07 
de fevereiro de 2011, e a renúncia do Conselheiro Sr. Odair Garcia Senra, brasileiro, viúvo, engenheiro 
civil, RG n° 3.259.126 SSP/SP, CPF/MF n° 380.915.938-72, agradecendo os relevantes serviços prestados 
pelos renunciantes, em favor dos quais foi outorgada a mais ampla e irrevogável quitação pelos atos de 
gestão por eles praticados nos exercícios dos mandatos. (iv) Em substituição aos conselheiros que renun-
ciaram, os acionistas elegem, neste ato, como membros Conselho, respectivamente, Kátia Varalla Levy 
brasileira, casada, engenheira,  portadora da cédula de identidade RG nº 22.251.966-6, inscrita no CPF/
MF sob nº 173.200.058-16, e Fernando Cesar Calamita, brasileiro, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens, administrador de empresas, RG 16.496.456 SSP/SP, CPF/MF o n° 092.621.778-01, ambos 
residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. 
das Nações Unidas, 8501, 19º andar, parte, - Eldorado Business Tower - CEP 05425-070. (v) Reeleger 
o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 30/04/2014. Tendo em vista as altera-
ções realizadas acima, o Conselho de Administração da Companhia, passa a ser composta da seguinte 
forma: Conselheiros indicados pela Gafísa S.A.: Sandro Rogério da Silva Gamba, brasileiro, 
casado sob o regime da separação total de bens, engenheiro civil, RG n° 24.885.811-7 SSP/SP, CPF/MF 
n° 153.803.238-47, na qualidade de presidente do Conselho de Administração, Kátia Varalla Levy 
brasileira, casada, engenheira,  portadora da cédula de identidade RG nº 22.251.966-6, inscrita no CPF/
MF sob nº 173.200.058-16 e Fernando Cesar Calamita, brasileiro, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens, administrador de empresas, RG 16.496.456 SSP/SP, CPF/MF o n° 092.621.778-01; to-
dos residentes e domiciliados na Av. das Nações Unidas, 8.501, 19° andar, parte, Eldorado Business 
ToweR, São Paulo-SP, CEP 05425-070. Conselheiros indicados pela Yuny Incorporadora S.A.: 
Marcos Mariz de Oliveira Yunes, brasileiro, casado, empresário, RG n° 9.370.398-3 SSP/SP, CPF/MF n° 
148.855.848 50; e Marcelo Mariz de Oliveira Yunes, brasileiro, casado, advogado, RG 13.893.658-4 
SSP/SP, CPF/MF n° 136.497.188-71; ambos residentes e domiciliados em São Paulo-SP, na Rua das Olim-
píadas, n° 66, 11° andar. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade e assinada por 
todos os presentes. Gafísa S.A. e Yunv Incorporadora S.A. A presente é cópia fiel do original lavrado em 
livro próprio. Maria Flavia Seabra Gemperli - Presidente, Lineia Mathias - Secretária. JUCESP nº 
426.346/12-9 em 04/10/12.

ENSEADA PARAÍSO S.A.
CNPJ/MF n° 07.152.260/0001-21 - NIRE 35.300.350.006

Ata de Reunião do Conselho de Administração - 13 de Maio de 2011.
1, Data, Hora e Local: Aos 13 dias de maio de 2011. às 11 horas, na sede da Enseada Paraíso S.A. 
(“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo-SP, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 19° andar, 
parte. Eldorado Business Tower. Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Reuniram-
-se em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, sendo a Reunião instalada em primeira convocação, e ficando dispensadas 
e sanadas todas as formalidades de convocação. 3. Mesa: Presidente: Sandro Rogério da Silva Gamha; 
Secretário: Linéia Mathias Smith. 4. Deliberações: Os Conselheiros decidiram à unanimidade e sem 
reservas: (i) eleger pela unanimidade dos Conselheiros, como Presidente do Conselho de Administração 
da Companhia o Sr. Sandro Rogério da Silva Camba, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da 
cédula de identidade RG n° 24.885.811-7 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 153.803.238-47, residente 
e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 8501, 19° andar, 
parte. - Eldorado Business Tower - CEP 05425-070, (ii) destituir do cargo que exercia na administração da 
Companhia o diretor indicado pela PMCS Participações Ltda.. o Sr. Cesar Augusto Ribarolli Parizotto, 
brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 15.620.359-5 SSP/SP, CPF/MF n° 115.253.778-13, 
residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Rua Olimpíadas, n° 205, 2o 

andar. Vila Olímpia, CEP 04551-000, em substituição, eleger para o cargo de Diretor, indicado pela PMCS 
Participaç5es Ltda., o Sr. Álvaro Luís Afonso Simões, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n° 
7.647.176-7 S$P/SP5 CPF/MF n° 033.672.728-33, casado, engenheiro, portador do RG n° 7.647.176-7 
SSP/SP, CPF/MF n° 033.672.728-33, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Rua Olimpíadas. n°205, 2o andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000. (iii) destituir do 
cargo que exercia na administração da Companhia os diretores indicados pela Gafisa S.A. o Sr. e Antonio 
Carlos Ferreira Rosa. brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, 
RG n° 24.862.487-8 SSP/SP, CPF/MF n° 118.060.988-30 e, o Sr. Marcelo de Melo Buozi, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, RG n° 22.517.151-X SSP/SP, CPF/
MF n° 161.688.268-90 e. em substituição, eleger para os cargos de diretores indicados pela Gafisa S.A. 
o Sr. Sandro Rogério da Silva Garaba, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da cédula de 
identidade RG nº 24.885.811-7 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n° 153.803.238- 47, e Veridiana Lima 
Pereira de Souza, brasileira, casada, arquiteta, portadora da cédula de identidade RG n.ü 29.196.493-X 
SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n.° 280.853,568-64, nascida na data de 08/06/1978; todos residentes 
e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações 
Unidas, 8501, 19° andar, parte, - Eldorado Business Tower - CEP 05425-070. (iv) reeleger, para os cargos 
de Diretores da Companhia, indicados pela PMCS Participações Ltda., os Srs. João Batista Borges dos 
Santos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 22327/D, expedido pelo CREA/MG, CPF 
n5 231.046.606-97, residente e domiciliado à Rua Paracarú, 1300, apto. 1002, Belo Horizonte/MG, com 
escritório na mesma capital, tia Avenida Raja Gabáglia, nº 1060, Bairro Gutierrez e Luiz Renato Paim 
Fernandes, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador do RG nº M-3.590.084 SSP/MG, e 
do CPF/MF sob n° 686.206.406-15, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com escritório na 
mesma capita), na Av. Raja Gabáglia, nº 1060, Bairro Gutierrez. (v) reeleger, para os cargos de Diretores 
da Companhia, indicados pela Gafisa S.A., os Srs. Alexandre Millen Grzegorzewski, brasileiro, casado 
sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil RG n° 29.151.333-5 SSP/SP, CPF/MF n° 
134.858.688-50 e Fernando César Calamita, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de 
bens, administrador de empresas, RG 16.496.456 SSP/SP, CPF/MF 092.621.778.01. Os Diretores eleitos 
tomaram posse de seus cargos nesta data mediante termo lavrado em livro próprio, arquivado na sede da 
Companhia, para mandato por prazo de 1 (um) ano, permitida a recondução, declarando expressamente 
não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, na forma da lei. (vi) indicar como 
Diretor Presidente, o Sr. Sandro Rogério da Silva Gamba, acima qualificado e ratificar todos os atos 
praticados pela diretoria da Companhia até a presente data. (vii) desta forma, a Diretoria da Companhia, 
passa a ser composta dos seguintes membros: Indicados Gafisa S.A., como Diretor Presidente: (a) o Sr. 
Sandro Rogério da Silva Gamba. Como Diretores sem designação específica, os 3rs, (b) Alexandre 
Millen Grzegorzewski; (c) Veridiana Lima Pereira de Souza; e (d) Fernando César Calamita, 
todos acima qualificados. Indicados pela PMCS Participações Ltda.. como Diretores sem designação espe-
cífica os Srs. (a) João Batista Borges dos Santos; (b) Luiz. Renato Paim Fernandes, e (c) Álvaro 
Luís Afonso Simões, todos acima qualificados. (viii) consignar que a remuneração dos Diretores será 
definida oportunamente, (ix) considerando que o Capital Social da Companhia está totalmente integra-
lizado, aprovar o aumento do Capital Sócia! da Companhia em RS 28.201,00 (vinte o oito mil, duzentos 
e um reais), que passa de RS 4.599,065.00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e nove mil c sessenta 
e cinco reais) para RS 4.627.266,00 (quatro milhões, seiscentos e vinte e sete mil. duzentos e sessenta 
e seis reais), por meio da emissão de 28.201 (vinte e oito mil, duzentas e uma) novas ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão total de R$ 28.201,00 (vinte e oito mil, duzentos 
e um reais), que foi estipulado de comum acordo entre as acionistas, e que é destinado da seguinte forma 
(a) R$ 28.201,00 (vinte e oito mil, duzentos e um reais) ao capital social, e (b) RS 1,40 (um real e quarenta 
centavos) à conta de reserva de capital social. As novas ações emitidas são totalmente subscritas e inte-
gralizadas pelas acionistas, da seguinte forma, a) Gafisa S.A. - 11.280 (onze mil, duzentas e oitenta) novas 
ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal: e b) PMCS Participações Ltda. - 16.921 (dezesseis mil, 
novecentas e vinte e uma) novas ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, “Art. 5° - O capital 
social da Companhia é de R$ 4.627.26600 (quatro milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e ses-
senta e seis reais) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em 627.266 
(quatro milhões, seiscentos e vinte e sete mil\ duzentas e sessenta e seis) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal..” 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada esta ata que. depois de lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade e assinada por 
todos os presentes. [Mesa: Sandro Rogério da Silva Gamba (Presidente) e Linéia Mathias Smith (Secretá-
rio): Conselheiros Presentes: Sandro Rogério da Silva Gambá, Sandro Rogério da Silva Gamba, Marcelo de 
Melo Buozi, Francisco Eduardo de Gusmão Lobo Pedroso, Roberto Mário Gonçalves Soares Filho, Otávio 
Augusto Gomes de Araújo]. Mesa: Sandro Rogério da Silva Gamba - Presidente, Linéia Mathias 
Smith - Secretário. JUCESP nº 379.104/11-8 em 19/09/11
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 out. 2013, Economia & Negócios, p. B23.




