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Id: 1452916

EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ/MF Nº. 05.040.121/0001-80 - NIRE 33.2.0692213-0

Ata de Reunião de Sócios: Transformação de Tipo Societário de So-
ciedade Ltda para S/A: I. Data, Hora e Local: Dia 26/11/12 às 08 hs,
na Rua Santo Cristo, 232-RJ. II. Mesa: Assumiu os trabalhos Rogério
Penha da Silva ("Presidente"), que convidou a mim, Raúl Andrés Or-
túzar Ramírez, para secretariar ("Secretário"). III. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a convocação nos termos do §2º do Art. 1.072 do
Código Civil, e do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a
presença de todos os sócios. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a
transformação de tipo societário da sociedade, (ii) a ratificação do en-
dereço da matriz, (iii) a alteração do endereço da filial 1, localizada na
cidade de Belo Horizonte/MG; (iv) a ratificação dos endereços, do ca-
pital social destacado e das atividades exercidas pelas filiais, (v) a re-
eleição da atual diretoria e (vi) aprovação do novo estatuto social; V.
Deliberações: Colocados em discussão os itens constantes da Ordem
do Dia, os sócios decidiram, por unanimidade de votos: a. Aprovar a
transformação do tipo societário da sociedade de Sociedade Ltda para
S/A, passando a deter a seguinte denominação social: Easy Car Lo-
cação de Veículos S/A; i. As participações dos sócios no capital social
da sociedade continuam inalteradas, correspondendo cada quota a
uma ação ordinária, de forma a manter a seguinte proporcionalidade:
Sócios: Hope Serviços Ltda., Nº de Quotas/Ações: 17.958.578, % do
Capital Social: 99,97; JRR Participações e Investimentos Ltda., Nº de
Quotas/Ações: 5.222, % do Capital Social: 0,03; Total Nº de Quo-
tas/Ações: 17.963.800, Total % do Capital Social: 100,00. b. Alterar o
endereço da filial 1 da Cia., localizada na Rua dos Guajajaras, 880,
SL 1305, Centro, Belo Horizonte, MG, para a Av. Augusto de Lima,
479, 25º and., sl 2512, Centro, Belo Horizonte, MG; c. Ratificar o en-
dereço da matriz da Cia. e de todas as suas filiais, consolidando o
seguinte: i. Sede: Rua Santo Cristo, 232, RJ; ii. Filial 1: Av. Augusto
de Lima, 479, 25º and., sl 2512, Centro, Belo Horizonte, MG, (Explora
as seguintes atividades: Locação de automóveis sem motorista); iii. Fi-
lial 2: Rua Bom Jesus, 265, sl 04, Centro, Araquari, SC, (Explora as
seguintes atividades: Locação de veículos sem condutor, transporte
rodoviário de passageiros, regular, municipal urbano, intermunicipal ur-
bano, municipal não urbano, intermunicipal não urbano, inclusive sob
o regime de fretamento, e locação de automóvel com motorista); iv.
Filial 3: Av. São Gabriel, 495, edifício Kim, 4º andar, sl 42, conjunto
42-A, Bairro Jardim Paulista, SP, (Explora as seguintes atividades: Lo-
cação de veículos sem condutor, transporte rodoviário de passageiros,
regular, municipal urbano, intermunicipal urbano, municipal não urba-
no, intermunicipal não urbano, inclusive sob o regime de fretamento, e
locação de automóvel com motorista); v. Filial 4: Rua Nelcy Lopes
Vieira, 572, fundos, sl 1, Bairro Jardim Limoeiro, Serra, ES, (Explora
as seguintes atividades: locação de veículos com e sem motorista
bem como as descritas no CNAE 49.29-9-02 Transporte rodoviário co-
letivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, inte-
restadual e internacional, com a ressalva do não exercício nas mo-
dalidades interestadual e internacional); d. Ratificar que o Capital so-
cial, destacado para fins fiscais para cada uma das filiais constituídas
será de 0,5% do valor do capital social da Cia., perfazendo a impor-
tância de R$ 89.819,00 por unidade; e. Decidem, também a unani-
midade, manter a atual composição da administração, reelegendo-os
para um mandato que se inicia nesta data, estendendo-se até
31/12/14. Desta forma, permanecem na administração os diretores
abaixo indicados: i. Diretor Executivo Presidente: Wilson da Costa Rit-
to Filho, brasileiro, casado, comerciante, CI 08.650.965-0, IFP, CPF
073.160.437-76, domiciliado no RJ, na Av. Augusto Severo, 8, 8º an-
dar; Diretor Executivo Vice Presidente: Raúl Andrés Ortúzar Ramírez,
brasileiro, divorciado, advogado, RG 12.855.416-2 SSP/SP, CPF
261.833.298-94, domiciliado na Av. Augusto Severo, 8, 8º and., Glória;
e Diretor Executivo Vice Presidente: Rogério Penha da Silva, brasi-
leiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário,
RG 15.549.848, SSP/SP, CPF 092.500.178-39, domiciliado na Av. Au-
gusto Severo, 8, 8º and.. ii. Decidem a unanimidade estabelecer a re-
muneração anual e global da Diretoria em R$ 36.000,00. iii. Os mem-
bros da Diretoria ora reeleitos, tomam posse neste ato e declaram,
expressamente, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pú-
blicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. f. Aprovada a
transformação societária e a ratificação dos endereços da matriz e
das filiais da Cia., passa o Estatuto Social da Cia. a vigorar com a
redação constante do Anexo I da presente Ata. VI. Encerramento: Na-
da mais havendo a deliberar, foi suspensa a Reunião para a lavratura
desta Ata, em forma de sumário, que foi lida, aprovada e firmada por
todos os presentes. Confere com o original lavrado no livro próprio.
RJ, 26/11/12. Rogério Penha da Silva - Presidente; Raúl Andrés Or-
túzar Ramírez - Secretário. Sócios: Hope Serviços Ltda. - Wilson da
Costa Ritto Filho - Diretor Executivo Presidente; Hope Serviços Ltda. -

Raúl Andrés Ortúzar Ramírez - Diretor Executivo Vice-Presidente;
Hope Serviços Ltda. - Rogério Penha da Silva - Diretor Executivo Vi-
ce-Presidente; JRR Participações e Investimentos Ltda. - Wilson da
Costa Ritto Filho - Diretor Executivo; JRR Participações e Investimen-
tos Ltda. - Raúl Andrés Ortúzar Ramírez - Diretor Executivo; JRR Par-
ticipações e Investimentos Ltda. - Rogério Penha da Silva - Diretor
Executivo. Diretoria reeleita neste ato: Wilson Da Costa Ritto Filho -
Diretor Executivo Presidente; Raúl Andrés Ortúzar Ramírez - Diretor
Executivo Vice-Presidente; Rogério Penha da Silva - Diretor Executivo

Vice-Presidente. Estatuto Social: Capítulo I. Denominação, Sede, Ob-
jeto e Prazo: Art. 1.1. A Cia. é uma S/A fechada denominada Easy
Car Locação de Veículos S/A, que será regida pelo presente Estatuto
Social, pela Lei 6.404/76 e pelas demais disposições legais aplicáveis.
Art. 1.2. A Cia. tem sede social na Cidade e Estado do RJ, podendo
criar ou extinguir filiais, escritórios e representações em qualquer lo-
calidade do território nacional ou no exterior. Art. 1.3. A sociedade te-
rá como objetivo social: Transporte rodoviário coletivo de passageiros,
sob regime de fretamento, intermunicipal; Locação e operacionalização
de veículos com e sem motoristas; Locação e operacionalização de
máquinas e equipamentos; Transporte regular, municipal urbano, inter-
municipal urbano, municipal não urbano, intermunicipal não urbano, in-
clusive sob o regime de fretamento; Transporte de cargas leves e pe-
sadas; Transporte escolar; Agenciamento de transportes; Aluguel de
veículos automotores; Oficina mecânica para veículos automotores;
Garagem de uso exclusivo; Locação de mão de obra em atividades
ligadas a transporte de pessoas. Art. 1.4. A sociedade iniciou suas
atividades em 29/04/02 e o prazo de duração da sociedade será por
tempo indeterminado. Capítulo II. Capital Social e Ações: Art. 2.1. O
capital social da Cia. é de R$ 17.963.800,00, representado por
17.963.800,00 ações ON e sem valor nominal. Art. 2.2. Cada ação
ordinária terá direito a um voto nas Assembleias Gerais e será sem-
pre indivisível. Art. 2.3. A capitalização de reservas e lucros será feita
independentemente de aumento do número de ações ou de alteração
estatutária, por deliberação unânime da Assembleia Geral. Art. 2.4. A
propriedade das ações da Cia. presumir-se-á pela inscrição do nome
do acionista no livro "Registro de Ações Nominativas" e a Cia. so-
mente emitirá certificados de ações a requerimento do acionista, de-
vendo ser cobrado deste os respectivos custos. Art. 2.5. O pagamento
de dividendos ou bonificações em dinheiro aprovados pela Assembleia
Geral e a distribuição de ações provenientes de aumento de capital
serão efetuados dentro do prazo legal. Capítulo III. Administração: Art.
3.1. A administração da Cia. compete a Diretoria Executiva. Cabe à
Assembleia Geral fixar a remuneração dos membros da Diretoria Exe-
cutiva. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para
cada membro, ou verba global. Diretoria Executiva. Art. 3.2. A Dire-
toria Executiva da Cia., a ser eleita em Assembleia Geral, será com-
posta por 3 Diretores, acionistas ou não, residentes e domiciliados no
Brasil, denominados Diretores Executivos. Art. 3.3. Os Diretores terão
um prazo de gestão de 3 anos, sendo permitida a sua reeleição. To-
dos os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos de forma
legítima e automática até a eleição e respectiva investidura dos novos
membros eleitos. Art. 3.4. Em caso de vaga, por qualquer razão, em
um cargo da Diretoria Executiva, o respectivo substituto será eleito no
prazo máximo de 15 dias úteis, a contar do início do período de va-
cância. § Único. O Diretor eleito de acordo com o previsto neste Art.
3.4 atuará durante o restante do prazo de gestão do Diretor substi-
tuído. Art. 3.5. Compete a cada Diretor o cumprimento das atribuições
previstas neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas e a prática,
para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim,
com exceção de atos que, de acordo com a lei ou com este Estatuto
Social, sejam de competência da Assembleia Geral. Os poderes da
Diretoria Executiva incluem, entre outros, aqueles necessários para: a)
zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social pela Cia.; b)
cumprir as deliberações adotadas nas Assembleias Gerais e em suas
próprias reuniões; c) administrar, gerir e supervisionar os negócios e
atividades da Cia.; d) expedir e aceitar regimentos internos e regu-
lamentos que considerar apropriados ou necessários, dentro de suas
atribuições; e) rever as demonstrações financeiras e elaborar propos-
tas de relatório anual da administração, de Plano Anual de Negócios,
de orçamentos anuais e plurianuais, bem como a proposta de des-
tinação de resultado do exercício, a serem submetidos à apreciação
da Assembleia Geral; e f) propor a Assembleia Geral as políticas da
Cia. § Único. As matérias cujos valores sejam inferiores aos limites de
atribuição da Assembleia Geral, estipulados no Art. 4.2., poderão ser
contratados pelos Diretores, na forma do Art. 3.6, dispensada a rea-
lização de Assembleia Geral. Art. 3.6. Qualquer dos Diretores poderá
representar a Cia., em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, pe-
rante terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais
ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista,
outras entidades paraestatais e instituições financeiras. §1º. A Cia. só
estará obrigada pela assinatura conjunta de 2 dos Diretores ou de 1
procurador, ressalvado o disposto nos §§ seguintes e o disposto no
§4° quanto a nomeação de procuradores. §2º. Os atos que represen-
tem alienação de bens imóveis ou participações societárias permanen-
tes da Cia., bem como a concessão de avais, fianças ou outras ga-
rantias, serão praticados: a) conjuntamente por 2 dos Diretores, sendo
necessário que um dos diretores seja o Diretor Executivo Presidente;
ou b) conjuntamente pelo Diretor Executivo Presidente ou um Diretor
Executivo Vice Presidente e um procurador nomeado em mandato
com poderes específicos para praticar o ato. §3º. Os atos que criem
obrigações para a Cia. ou desonerem terceiros de obrigações para
com a Cia., inclusive a emissão, o aceite ou o endosso de cheques,
duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e títulos equivalentes,
a abertura, a movimentação ou extinção de contas de depósito ban-
cário deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Cia., ser
assinados: a) conjuntamente por 2 Diretores, ou b) conjuntamente por
um dos Diretores e um procurador, ou c) por 2 procuradores. §4º. Os
atos perante todas as modalidades de licitações públicas, seja con-
corrência, tomada de preço, convites, pregão presencial ou eletrônico,
leilão e concurso, apresentação de propostas, documentos de habi-
litação, dar lances e preços, assinar atas e livros de presença, apre-
sentar documentos adicionais e complementares, impugnar editais, re-
correr em qualquer instância administrativa, rubricar páginas de docu-

mentos, pré qualificação, discordar, transigir, requerer, alegar e assinar
propostas, declarações e credenciamentos em processos licitatórios,
nomeação de representante para a prática de todos os atos no res-
pectivo prélio licitatório, bem como formular ofertas e praticar demais
atos, pedir informações, requerer, participar de certame, solicitar e re-
tirar certidões negativas de âmbito Federal, Estadual e Municipal, as-
sim como solicitar cadastro nos Órgãos Federais, Estaduais Munici-
pais, fornecer e pedir outros documentos julgados necessários, serão
praticados: a) conjuntamente por dois Diretores; b) isoladamente por
um procurador nomeado em mandato com poderes específicos para
praticar o ato, observando-se quanto à nomeação de mandatários o
disposto no item seguinte. §5º. As procurações outorgadas pela Cia.
deverão: a) ser outorgadas conjuntamente por 2 dos Diretores, sendo
necessariamente um deles o Diretor Executivo Presidente; b) especi-
ficar expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar
da assunção das obrigações de que trata o § anterior (§3°); c) vedar
o substabelecimento; e d) conter prazo de validade limitado a, no má-
ximo, 1 ano. §6º. O prazo previsto no § anterior e a restrição quanto
a substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a ad-
vogados para representação da Sociedade em processos judiciais ou
administrativos. A restrição quanto ao substabelecimento não se aplica
às procurações, quando os poderes conferidos são os descritos no
§4º; Art. 3.7. É vedado a qualquer Diretor, procurador ou empregado
da Cia. a prática de atos que envolvam assunção de obrigações re-
lativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais da
Cia., tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer tipos de garan-
tias em favor de terceiros, exceto quando expressamente aprovados
pela Assembleia Geral. Art. 3.8. A Diretoria Executiva reunir-se-á sem-
pre que for necessário mediante convocação de qualquer Diretor. §1º.
A Diretoria Executiva somente poderá reunir-se com a presença de
todos os seus membros. §2º. As deliberações da Diretoria Executiva
serão consideradas validamente tomadas desde que aprovadas por
unanimidade. Capítulo IV. Assembleias Gerais: Art. 4.1. Anualmente,
haverá uma AGO, a ser realizada até o dia 30 do mês abril. As As-
sembleias Gerais serão realizadas extraordinariamente sempre que os
interesses da Cia. assim o exigirem ou em conformidade com a lei e
este Estatuto Social. §1º. As Assembleias Gerais serão convocadas
da maneira prevista em lei e serão instaladas se verificada a exis-
tência do quorum legal. §2º. As Assembleias Gerais serão presididas,
preferencialmente, pelo acionista controlador. O secretário deverá ser
escolhido pela Assembleia Geral. §3º. Só poderão tomar parte na As-
sembleia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas em seu
nome no livro Registro de Ações Nominativas, até a data da sua rea-
lização. §4º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Ge-
ral por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista,
administrador da Cia. ou advogado, nos termos da lei. Art. 4.2. As
seguintes matérias só poderão ser aprovadas mediante deliberação da
Assembleia Geral: a) reformar o Estatuto Social; b) eleger ou destituir,
a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração; c) to-
mar, anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as
demonstrações financeiras por eles apresentadas; d) autorizar a emis-
são, resgate ou recompra de quaisquer valores mobiliários da Cia. (ou
obrigações conversíveis em valores mobiliários), incluindo debêntures,
partes beneficiárias, bônus de subscrição e opção de compra de
ações; e) suspender o exercício dos direitos do acionista; f) deliberar
sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a for-
mação do capital social; g) deliberar sobre transformação, fusão, in-
corporação ou cisão da Cia., sua dissolução e liquidação, eleger e
destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; h) autorizar os adminis-
tradores a confessar falência e requerer recuperação judicial ou ex-
trajudicial; i) deliberar sobre termos e condições para a abertura do
capital da Cia., bem como de toda e qualquer emissão pública de tí-
tulo ou valor mobiliário; j) autorizar a negociação de ações da própria
Cia. para quaisquer fins; k) deliberar sobre a redução do capital social
da Cia. l) autorizar a celebração, pela Diretoria, de contratos de aqui-
sição de bens e a contratação de serviços de qualquer natureza ne-
cessários ao cumprimento do objeto social da Cia. em montante su-
perior a R$ 1.000.000,00, em uma única operação ou em uma série
de operações relacionadas; m) autorizar a concessão de garantias a
quaisquer terceiros ou suas subsidiárias, coligadas ou controladas; n)
autorizar a oneração e imposição de gravames em montante superior
a R$1.000.000,00, a qualquer título, de quaisquer bens da Cia., em
uma única operação; o) autorizar a contratação de quaisquer opera-
ções financeiras, incluindo empréstimos, em montante superior a R$
10.000.000,00 em uma única operação. §1º. Nas Assembleias Gerais
da Cia., qualquer deliberação estará sujeita à aprovação de acionistas
representando no mínimo 51% das ações representativas da totalida-
de do capital social, salvo se a legislação aplicável prever quorum su-
perior. §2º. Além do disposto neste Capítulo, as matérias relacionadas
à Assembleia Geral devem observar, ainda, os termos do Acordo de
Acionistas arquivado na sede da Cia. Capítulo V. Conselho Fiscal: Art.
5.1. O Conselho Fiscal terá caráter não permanente e funcionará nos
exercícios sociais em que for instalado a pedido dos acionistas nos
termos constantes da legislação em vigor quando, então, serão eleitos
os seus membros. Capítulo VI. Exercício Social, Balanço Patrimonial e
Lucros: Art. 6.1. O exercício social da Cia. terá início em 1° de janeiro
e terminará no dia 31/12 de cada ano. Art. 6.2. Ao fim de cada exer-
cício social, as demonstrações financeiras da Cia. serão elaboradas
em conformidade com as disposições legais vigentes. Art. 6.3. Os lu-
cros líquidos obtidos em cada exercício social, após as deduções le-
gais, serão alocados conforme determinado pela Assembleia Geral,
respeitado o dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido
ajustado, nos termos da Lei 6.404/76. Art. 6.4. A Assembleia Geral
poderá deliberar sobre o pagamento ou crédito de juros aos acionis-


