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Onde se lê:  Nota 15.2 garantia das provisões técnicas 
Dezembro de 2014 Dezembro de 2013

Total das provisões técnicas (A) 1.635.266 1.607.190
Direitos creditórios (i) 497.133 614.481
Custos de aquisição diferidos 128.201 124.046
Operações com resseguradoras 337 109
Total de ativos redutores da necessidade de cobertura (B) 625.671 738.636
Necessidade de cobertura das provisões técnicas (C = A - B) 1.009.595 868.554
Necessidade de ativos líquidos (ii) (D) 122.678 –
Títulos de renda fixa - públicos 635.706 265.070
Quotas de fundos de investimento 323.014 529.559
Títulos de renda fixa - privados 168.773 117.114
Garantias das provisões técnicas 1.127.493 911.743
Excedente (E - C - D) (4.780) 43.189
(i)  Montante correspondente às parcelas a vencer componentes dos prêmios a receber e de apólices de riscos 

a decorrer.
(ii)  A Resolução CNSP nº 302/13 (substituída pela nº 316/14) passou a exigir que as empresas supervisionadas 

ofereçam, no mínimo, 20% de seu Capital Mínimo Requerido - CMR em títulos do Tesouro Nacional (ou fundos 
compostos por esses títulos). O cálculo do CMR está demonstrado na nota explicativa nº 17(e).

Leia-se:  Nota 15.2 garantia das provisões técnicas
Dezembro de 2014 Dezembro de 2013

Total das provisões técnicas (A) 1.635.266 1.607.190
Direitos creditórios (i) 497.133 614.481
Custos de aquisição diferidos 195.752 124.046
Operações com resseguradoras 337 109
Total de ativos redutores da necessidade de cobertura (B) 693.222 738.636
Necessidade de cobertura das provisões técnicas (C = A - B) 942.044 868.554
Necessidade de ativos líquidos (ii) (D) 122.678 –
Títulos de renda fixa - públicos 635.706 265.070
Quotas de fundos de investimento 323.014 529.559
Títulos de renda fixa - privados 168.773 117.114
Garantias das provisões técnicas 1.127.493 911.743
Excedente (E - C - D) 62.771 43.189
(i)  Montante correspondente às parcelas a vencer componentes dos prêmios a receber e de apólices de riscos 

a decorrer.
(ii)  A Resolução CNSP nº 302/13 (substituída pela nº 316/14) passou a exigir que as empresas supervisionadas

ofereçam, no mínimo, 20% de seu Capital Mínimo Requerido - CMR em títulos do Tesouro Nacional (ou fundos
compostos por esses títulos). O cálculo do CMR está demonstrado na nota explicativa nº 17(e).

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.816.067/0001-00

 ERRATA
Nas Demonstrações Financeiras publicadas no dia 25/02/2015 no jornal Diário Oficial Estado de São Paulo (páginas 75 a 81) e no jornal O Estado de São Paulo (páginas 16 a 19), o saldo de 2014 de custos de aquisição diferidos
da tabela da nota explicativa 15.2 foram anteriormente apresentados por um outro critério, atualizado conforme quadro abaixo.

SÃO MARCOS PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS S/A 

CNPJ: 20.683.714/0001-59 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE 

ANONIMA 
Ao primeiro dia (01) do mês de junho de dois mil e quatorze (2014), às 
treze horas (13:00), na sede da sociedade empresária que ora se 
constitui, Av. Braz Olaia Acosta, 1900 - Sala 209; Edifício Prime Office, 
Jardim Nova Aliança - Ribeirão Preto – SP, CEP 14.026-610, reuniram-
se em primeira convocação, dispensada a publicação convocatória, nos 
termos do artigo 124, § 4°, da Lei 6.404/76, em virtude do 
comparecimento de todos os subscritores das 93.000 (noventa e três 
mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R$ 100,00 (cem 
reais) cada, os acionistas fundadores da SÃO MARCOS 
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, a saber: ANTONIO 
MARCOS FURCO, brasileiro, casado no regime de comunhão universal 
de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Luiz Donega, nº 
346, Centro, Dumont - SP, CEP. 14120-000, portador da Carteira de 
Identidade RG nº 6.404.756-8 SSP/SP e CPF nº 744.841.848-34 – 
VERA DE FÁTIMA DIANA FURCO, brasileira, casada no regime de 
comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na 
Rua Luiz Donega, nº 346, Centro, Dumont - SP, CEP. 14.120-000, 
portadora da RG nº 8.637.388-2 SSP/SP e CPF nº 040.363.338-95. 
Instalada a assembléia, assumiu a presidência por aclamação dos 
presentes, o Sr. ANTONIO MARCOS FURCO, foi eleita para secretariar 
a reunião a Sra. VERA DE FÁTIMA DIANA FURCO. Iniciando os 
trabalhos, o Senhor Presidente, determinou a mim, secretária, que 
fizesse a leitura da pauta da presente Assembléia, que tem a seguinte 
ordem do dia:1. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 
DA EMPRESA; 2. DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA 
SOCIEDADE; 3. NOMEAÇÃO DA EMPRESA DE PERÍCIA; 4. 
APROVAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS; 5. 
ELEIÇÃO E POSSE DOS DOIS MEMBROS DA DIRETORIA(ART. 8º 
ESTATUTO); 7. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL. 
Dando prosseguimento, o senhor Presidente determinou a mim, 
secretária, que fizesse a leitura do Estatuto social, sendo o mesmo lido 
a todos os presentes, ..... . Terminada a leitura do estatuto, o Senhor 
Presidente submeteu-o à discussão e, como ninguém fez o uso da 
palavra, foi ele aprovado por unanimidade. Em seguida colocou-se em 
votação a constituição da sociedade anônima com sede social à Av. 
Braz Olaia Acosta, 1900 - Sala 209; Edifício Prime Office, Jardim Nova 
Aliança - Ribeirão Preto – SP, CEP 14.026-610, e com o objeto social 
de PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM OUTRAS EMPRESAS, 
INVESTIMENTOS EM AÇÕES, APLICAÇÕES NO MERCADO 
FINANCEIRO, LOCAÇÃO E COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS 
PRÓPRIOS, sendo que, foi aprovada por unanimidade a sua 
constituição e, portanto, declarada definitivamente constituída a 
sociedade anônima SÃO MARCOS PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS S/A. Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas 
presentes, a nomeação da empresa de perícia FACTUS 
CONSULTORIA, AUDITORIA E CURSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n° 02.959.537/0001-09 e com registro no CRC/SP sob o nº 
2SP020687/0-3, para elaboração do laudo de avaliação dos bens que 
serão integralizados ao capital social, sendo que, após a aprovação da 
empresa de perícia, foi feito um recesso de 3 horas para que a mesma 
elaborasse o laudo de avaliação dos bens que comporiam o capital 
social. Retomados os trabalhos, e com a presença da totalidade dos 
acionistas, o Presidente colocou em votação o Laudo de Avaliação 
apresentado pela empresa citada acima, tendo o mesmo sido aprovado 
por unanimidade. Os acionistas promoveram a subscrição de todas as 
93.000(quarenta e seis mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas 
de valor nominal de R$ 100,00(cem reais) cada uma. Aprovaram 
também, por unanimidade, a Lista de Subscrição em anexo. Passou-se 
à eleição dos dois membros da diretoria, conforme prevê o artigo 8º do 
estatuto da sociedade. O Sr. Presidente deu início à votação. Por 
unanimidade foram eleitos para compor a Diretoria: a) ANTONIO 
MARCOS FURCO, já qualificado acima; b) VERA DE FATIMA DIANA 
FURCO, já qualificada acima. Os membros da diretoria declararam, 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, à pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 
pôr 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. Por não ser de 
funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, 
não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que o artigo 161 da Lei 
6.404/76, assim o permite. Restou estabelecido, ainda, que não haveria 
a necessidade do depósito referente a integralização de 10% (dez por 
cento) do capital social no Banco do Brasil S/A, visto que, a 
integralização dos bens imóveis já ultrapassou o percentual previsto na 
lei, além disso, a parte que os acionistas subscreveram, em aplicações 
e  moeda corrente do país, foi integralizado no ato da assinatura da 
Lista de Subscrição. A seguir, por proposta dos acionistas, ficou 
definido que no presente momento a diretoria não terá retirada pró-
labore, e que, posteriormente, este assunto será novamente colocado 
em pauta. Nada mais havendo a tratar, deu o presidente por encerrada 
a reunião, lavrando-se a presente ata em 3 (três) vias, a qual, depois de 
lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo 
assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da mesa 
que presidiu e assinada por todos os presentes. Ribeirão Preto, 01 de 
junho de 2014. Assinaturas Antonio Marcos Furco – presidente; Vera de 
Fátima Diana Furco Secretária; – Acionistas: Antonio Marcos Furco e 
Vera de Fatima Diana Furco – Advogado José Almerindo da Silva 
Cardoso OAB/SP 289.779. Registrada na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob o NIRE 3530046783-3 em 22/07/2014.  

AEROGLASS BRASILEIRA S.A.
FIBRAS DE VIDRO

CNPJ /MF.: 61.665.212/0001-82 - NIRE 35300057970
Ata da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas Lavrada

na Forma Sumária da Companhia Fechada
Na sede social da companhia situada na Rua Balão Mágico, n° 1003,
Jardim Rio Cotia, na cidade de Cotia, município do Estado de São Paulo,
CEP: 06715-780, em 18 de março de 2015 às 10:00 horas; Presença: 
Acionistas titulares de 93,5% do capital social, conforme assinaturas
constantes no livro “Presença de Acionista” n° 1 Folhas 9 verso. Mesa: 
Mário Franco - Presidente; e Luciana Macedo Soares - Secretária.
Convocacão: Edital de convocação da AGO foi publicado no Diário Ofi cial
do Estado, às folhas 14, 31 e 21, e na Folha de São Paulo, às folhas A12,
A12 e A16, nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro de 2015, respectivamente.
Os documentos referentes ao artigo 133 da lei 6404, de 15/12/1976,
foram publicados no Diário Ofi cial do Estado, às folhas 38 e Folha de São
Paulo às folhas A10 ambos no dia 06 de março de 2015. Ordem do Dia e
Deliberações: I - Relatórios: apreciação das contas da diretoria, exame e
votação das demonstrações fi nanceiras. O Relatório da Diretoria, Balanço
Geral e Demonstrações Financeiras foram aprovados pela maioria dos
presentes, contando com a abstenção dos acionistas Adriana Franco e
Amatista Participações Ltda. II - Resultado do Exercício: deliberação
sobre a destinação de lucro líquido do exercício e distribuição de
dividendos. Aprovado o resultado do exercício de 2014, de acordo com a
Demonstração Financeira apresentada. A empresa teve um Lucro Líquido
de R$ 1.660.474,26 (Um milhão, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos 
e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), sendo, assim destinado:
• Distribuição de dividendos: R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil
reais); • Participação de empregados (gerentes): R$ 130.000,00 (Cento e
trinta mil reais); • Saldo lucro-Reserva de Lucro: R$ 230.474,26 (Duzentos
e trinta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).
Aprovado pela maioria dos presentes a destinação dos lucros na forma
acima descrita. III - Eleições da Diretoria: Foram reeleitos para compor
a Diretoria até 30 de abril de 2016, os senhores: Mário Franco, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.091.752,
expedida pela SSP/SP, e do CPF/MF n° 006.828.458-68, residente e
domiciliado em São Paulo/SP à Rua Valença, 212, Sumaré, CEP 01254-
060; Waldemar Cortez Manso, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG n° 9.979.905-4, expedida pela SSP/
SP, e do CPF/MF n° 032.044.478-39, residente e domiciliado em São
Paulo - SP à Avenida Rouxinol n° 200 apartamento 121, lndianópolis,
CEP 04516-000; e Francisco Xavier Lopes, brasileiro, casado, técnico
contábil, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.337.877-3, expedida
pela SSP/SP e do CPF/MF n° 029.981.068-20, residente e domiciliado
em São Paulo/SP à Alameda dos Guaiós, 247 apartamento 31, Planalto
Paulista, CEP 04070-000. Aprovado pela maioria dos presentes a
eleição dos diretores acima descritos. Foi aprovada, pela maioria dos
presentes, a remuneração anual da Diretoria no valor total anual de R$
644.382,96 (Seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e
dois reais e noventa e seis centavos). IV- Eleição do Conselho Fiscal: 
Foram reeleitos para compor o Conselho Fiscal, até 30 de abril de
2016, os seguintes conselheiros: a) em eleição separada exclusiva dos 
acionistas minoritários, pela maioria dos minoritários, foram reeleitos
os senhores: José Augusto Costa Torres, brasileiro, casado, analista
de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG n° 29.319.992-9,
expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 214.133.698-80,
residente e domiciliado na Rua Liberty, n° 33, Jardim Miranda, na cidade
de Cotia, Estado de São Paulo, CEP 06700-469, ocupando o cargo de
Conselheiro Titular; e Fernando Lucílio dos Santos, brasileiro, solteiro,
engenheiro de produção mecânica, portador da Cédula de Identidade
RG n° 23.581.243-2 expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°
177.130.968-76, residente e domiciliado na Rua Willys Roberto Banks,
n° 401, apartamento 14 bloco 01, Parque Maria Domitilia, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05128-000, Conselheiro Suplente.
b) pelos acionistas controladores, por unanimidade, foram reeleitos os
senhores: Sidnei Alves Martins, brasileiro, casado, contador, portador 
da Cédula de Identidade RG n° 24.536.854-1, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n° 153.395.348-12, residente e domiciliado na
Rua Silverstone, n° 104, Jardim Cláudio, na cidade de Cotia, Estado de
São Paulo, CEP 06715-810, ocupando o cargo de Conselheiro Titular;
Ricardo do Santos Salgado, brasileiro, solteiro, contador, portador
da Cédula de Identidade RG n° 28.814.481-8, expedido pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n° 205.079.998-51, residente e domiciliado
na Rua Balão Mágico, n° 50 Rio Cotia, na cidade de Cotia, Estado de
São Paulo, CEP 06715-780, ocupando o cargo de Conselheiro Titular;
Maria Aparecida Gomes, brasileira, solteira, farmacêutica e bioquímica,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 5.961.112-7, expedido pela
SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n° 815.234-759-00, residente e 
domiciliada na Rua Emidia Pires, n° 121, Caucaia do Alto, na cidade
de Cotia, Estado de São Paulo, CEP 06725-015, ocupando o cargo de
Conselheira Suplente; e Jaqueline Silva Santana, brasileira, solteira,
gestora de recursos humanos, portadora da Cédula de Identidade RG
n° 35.249.541-8, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n°
229.018.798-45, residente e domiciliado na Rua Noel Rosa, n° 84, Parque
Mirante da Mata, na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, CEP 06720-
140, ocupando o cargo de Conselheira Suplente. Foi aprovada pela
maioria presente a remuneração anual total dos Conselheiros em R$
64.438,29 (Sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte
e nove centavos). Fica, portanto, reeleito o Conselho Fiscal. 6. Outras
Deliberações: O Dr. Leonardo Lima Cordeiro, advogado, que representa
a Aeroglass no processo do I.C.M.S, fez uma exposição detalhada da
situação atual do processo que se encontra atualmente no tribunal
em São Paulo. Encerramento: Encerradas as deliberações acerca da 
ordem do dia, esta ata, lavrada nos termos da lei, foi lida, aprovada pela
maioria dos presentes e vai assinada pelo presidente, pela secretária e
pelos acionistas presentes. Cotia, 18 de março de 2015. Mesa: Mário
Franco - Presidente; Luciana Macedo Soares - Secretária. Registrada 
na JUCESP sob n° 165.840/15-8 em 16/04/2015.

PRUDENSHOPPING S.A.
CNPJ/MF nº 54.584.404/0001-07 - NIRE: 35300170661

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 
1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS 
EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E ADICIONAL 
FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO 
PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DO 
PRUDENSHOPPING S.A. REALIZADA EM  27 DE JANEIRO DE 2015.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos vinte e sete dias do mês de 
janeiro de 2015, às 9 horas, na sede da Prudenshopping S.A., com sede na 
Avenida Manoel Goulart, nº 2.400, Cidade de Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em 
vista que se verificou a presença do debenturista único representando 
100% das debêntures em circulação, da primeira emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e 
adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública com 
esforços restritos de distribuição do Prudenshopping S.A. (“Debêntures”, 
“Companhia” e “Emissão”, respectivamente). 3. PRESENÇA: Presente o 
debenturista único, representando 100% (cem por cento) das Debêntures 
em circulação (“Debenturista”), conforme verificou-se da assinatura da 
Lista de Presença dos Debenturistas. Presentes ainda o representante 
da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na 
qualidade de agente fiduciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), e 
os representantes da Companhia. 4. MESA: Presidida pelo Sr. João Luiz 
Nogueira de Andrade, e secretariada pelo Sr. Roberto Miller Machado 
Torres. 5. ORDEM DO DIA: Deliberação, pelo Debenturista, para: (i) 
conforme cláusula 5.4.1 do Instrumento Particular doe Contrato de 
Alienação Fiduciária de Bens Imóveis e Outras Avenças Sob Condição 
Suspensiva (“Contrato de Alienação Fiduciária”), Escritura da 1ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real e Adicional Fidejussória, em Série Única, Para Distribuição 
Pública Com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia (“Escritura 
de Emissão”), autorizar a redução do percentual de responsabilidade 
da garantia fiduciária correspondente a uma área total de 1.212,00 m² 
(mil duzentos e doze metros quadrados), ou seja, uma área equivalente 
a 1,97 % (um vírgula noventa e sete por cento) do imóvel inscrito na 
matricula n.º 36.725, do 2º Registro de Imóveis e Anexos da Comarca 
de Presidente Prudente/SP (“Imóvel” e “Percentual”, respectivamente), 
com o respectivo cancelamento parcial da fração ideal correspondente 
ao Percentual referente a propriedade fiduciária do Imóvel e a uma área 
total de 993,00 m² (novecentos e noventa e três metros quadrados), ou 
seja, uma área equivalente a 1,61 % (um vírgula sessenta e um por cento) 
do imóvel inscrito na matricula n.º 36.725, do 2º Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Presidente Prudente/SP (“Imóvel” e “Percentual”, 
respectivamente) com o respectivo cancelamento parcial da fração ideal 
correspondente ao Percentual referente a propriedade fiduciária do 
Imóvel ee (ii) Autorizar o Agente Fiduciário e a Companhia a celebrarem 
aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária 
de Imóveis E Outras Avenças Sob Condição Suspensiva (“Contrato de 
Alienação Fiduciária”), de modo a prever o novo percentual do Imóvel 
garantido através do referido contrato, conforme proposta do item (i) 
acima. 6. ABERTURA: O representante do Agente Fiduciário propôs aos 
presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assembleia para, 
dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, 
foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os 
pressupostos de quorum e convocação, bem como os instrumentos de 
mandato dos representantes do Debenturista presente, declarando o Sr. 
Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada 
a leitura da ordem do dia. 7. DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida 
a matéria constante da Ordem do Dia, o Debenturista, representando 
100% (cem por cento) das Debêntures em circulação, deliberou pela:(i) 
Conforme cláusula 5.4.1 do Contrato de Alienação Fiduciáriada Escritura 
de Emissão, autorização d ada redução do percentual de responsabilidade 
da garantia fiduciária correspondente a uma área total de 1.212,00 m² 
(mil duzentos e doze metros quadrados), ou seja, uma área equivalente 
a 1,97 % (um vírgula noventa e sete por cento) do imóvel inscrito na 
matricula n.º 36.725, do 2º Registro de Imóveis e Anexos da Comarca 
de Presidente Prudente/SP (“Imóvel” e “Percentual”, respectivamente), 
com o respectivo cancelamento parcial da fração ideal correspondente 
ao Percentual referente a propriedade fiduciária do Imóvel e a uma área 
total de 993,00 m² (novecentos e noventa e três metros quadrados), ou 
seja, uma área equivalente a 1,61 % (um vírgula sessenta e um por cento) 
do imóvel inscrito na matricula n.º 36.725, do 2º Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Presidente Prudente/SP (“Imóvel” e “Percentual”, 
respectivamente), com o respectivo cancelamento parcial da fração 
ideal correspondente ao Percentual referente a propriedade fiduciária 
do Imóvel. O percentual remanescente de 96,42% 98,03% (noventa e 
oitoseis vírgula zero trêsquarenta e dois por cento) deverá permanecer 
alienado fiduciariamente em favor do Debenturista representados pelo 
Agente Fiduciário a fim de garantir as obrigações garantidas na Emissão 
e (ii) autorização para o Agente Fiduciário e a Companhia celebrarem 
aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária, de modo a prever o novo 
percentual do Imóvel garantido através do referido contrato, aprovado no 
item (i) acima. 8. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, 
nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a 
presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 
Presidente Prudente, 27 de janeiro de 2015. João Luiz Nogueira de 
Andrade - Presidente. Roberto Miller Machado Torres - Secretário.  
PRUDENSHOPPING S.A. PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. DEBENTURISTA - Banco 
Santander (Brasil) S.A. Registrada na JUCESP sob no 72.427/15-2. em 
12/02/2015. Flávia Regina Britto - Secretaria Geral em Exercício.

ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA
1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS
EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E ADICIONAL
FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO

Ç

PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DO 
Ç

PRUDENSHOPPING S.A. REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2015.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ITAPIRA - SICOMVIT - 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O Presidente da Entidade supra, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca os associados 
para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06 de maio 
de 2015, às 19h30, em sua sede na Rua Joaquim Inácio, 77 – Centro, na 
cidade de Itapira/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte “Ordem do 
Dia”: 1.) Leitura, Discussão e Aprovação da ata da Assembleia anterior; 2.) 
Proposta de aquisição de imóvel, acompanhada de Parecer do Conselho 
Fiscal; 3.) Outorga de poderes à Diretoria para adotar as providências 
necessárias. Não havendo, no horário acima indicado, número legal de 
participantes para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a 
Assembleia será realizada meia hora após, em segunda convocação, com 
o quórum estatutário. Itapira/SP, 25 de abril de 2015. Francisco de Assis 
Franciozo – Presidente.

Clicksign Gestão de Documentos S.A.
CNPJ/MF nº 12.499.520/0001-70 - NIRE 35.300.464.800
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Clicksign Gestão de
Documentos S.A. para se reunirem em AGO que será realizada em 
30/04/15, às 10:00hs, na sede social da Companhia, na Avenida 
Paulista, 326, conjunto 89, Bela Vista, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 01) Exame, discussão e votação do Relatório da
Administração e respectivas Contas dos Administradores e Demonstrações 
Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/14;
02) Aprovação da destinação do resultado do exercício encerrado em
31/12/14; 03) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e 
04) Fixação da remuneração global anual dos administradores. São Paulo/
SP, 24/04/15. Marcelo Kramer - Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 – NIRE nº 35.300.025.083

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 
São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada às 9:00 horas 
do dia 04 de maio de 2015, na Avenida Humberto de Campos, 3220, 
Bairro Guapituba, CEP 09426-900, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado 
de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2014; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
e a distribuição de dividendos. Os documentos pertinentes às matérias a 
serem debatidas em Assembleia Geral Ordinária encontram-se disponí-
veis para consulta na sede da Companhia. Ribeirão Pires, 23 de abril de 
2015. Antonio Marcos Moraes Barros - Diretor Presidente; Fábio Luiz 
Munhoz Mazzaro - Diretor Administrativo e Financeiro.
            (25, 28 e 29/04/2015)
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