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termos do Artigo 17 deste Estatuo Social; Parágrafo Segundo. Compete ao Diretor Vice-Presidente: (a) coadjuvar o Diretor Presidente no exercício de suas 

da Sociedade; (c) participar da elaboração e acompanhar a execução dos planos estratégicos e de negócio; (d) representar a Sociedade, nos termos do Artigo 
17 deste Estatuo Social; Parágrafo Terceiro

Parágrafo Quarto. Na 
Artigo 17º. A Sociedade 

municipais, incluindo a administração, a orientação e a direção dos negócios sociais, a compra, a venda, a troca ou a alienação, por qualquer forma, de bens 

escrituras, títulos de dívida, cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros será realizada: (a) Por dois diretores em conjunto. (b) Por um Diretor em 
conjunto com 1 (um) procurador; (c) 02 (dois) procuradores constituídos nos termos do parágrafo único abaixo. Parágrafo Único

Conselho Fiscal: Artigo 18º. O Conselho Fiscal 
somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos Acionistas, nos termos da legislação aplicável. Artigo 19º. O 
Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros e por igual número de suplentes, eleitos pela 

Parágrafo Único. A remuneração dos 
membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. Exercício Social e Lucros: Artigo 20º. O exercício social 

preparados. Parágrafo Primeiro. Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, 
que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. Parágrafo Segundo. Os Acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo 

Parágrafo Terceiro. O saldo 

Parágrafo Quarto. A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, 
inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, 
acima referido. Parágrafo Quinto
Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Liquidação: Artigo 21º. A Sociedade será liquidada 
nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. Normas Gerais e 
Arbitragem: Artigo 22

Parágrafo único. Caso o valor 
econômico da Sociedade seja considerado inferior ao valor patrimonial contábil o valor do reembolso será determinado em laudo de avaliação elaborado por 
três peritos ou empresa especializada, que satisfaça os requisitos do §1º do artigo 8º, da Lei nº 6.404/76, com as responsabilidades previstas no §6º do mesmo 
artigo. Artigo 23
Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Artigo 24

deste Estatuto Social e da legislação aplicável, que deverá conduzida em conformidade com o Regulamento da Câmara de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem CIESP/FIESP. Disposições Finais: Artigo 25º. A Sociedade deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua sede, devendo a 

Parágrafo único

Sociedade. Artigo 26º. Nos casos de abertura de capital da Sociedade, esta se obriga a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou entidade mantenedora 
de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, os seguintes níveis diferenciados de práticas de governança corporativa previstos neste estatuto 
social. Artigo 27º
Dupin - Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretaria. Acionista: SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
MULTIESTRATÉGIA - Rep. por sua administradora BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA - Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Procuradora 
- CPF: 314.388.903-97. Advogada responsável: Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - OAB/CE 7945. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - 
Denominação da Sociedade: VENTOS DE SÃO ZACARIAS 08 ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A - Capital Subscrito neste ato:  R$ 51.741,00. Capital 

nominal. Preço Unitário de Emissão: R$ 1,00 (um real) por ação emitida. Aprovação pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de maio 

no valor de R$ 51.741.00, subscritas e integralizadas, nesta data, com o Acervo cindido da Ventos de São Zacarias Energias Renováveis S.A.
  Ações Valor da
Subscritores Subscritas Integralização (R$)

 
  51.741 51.741,00

Total 51.741 51.741,00
Maracanaú/CE, 24 de Maio de 2021. Acionista: SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - Rep. por 
sua administradora BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA - Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Procuradora - CPF: 314.388.903-97. Junta 

SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 09.910.984/0001-12, administrado pela BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Rua Iguatemi, 
nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 23.025.053/0001-62, NIRE 35229364992, a qual é autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração 
de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 14.796, de 30 de dezembro de 2015 
(“Administradora”) neste ato, representada por sua procuradora Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - inscrita 
no CPF sob o n° 314.388.903-97.

*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Potiretama - Ofício n° 050/2021 - Potiretama, 23 de julho de 2021. Assunto: Notificação para informar a data 
da sessão de julgamento das contas de governo do exercício de 2016. Ao Senhor Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino. Para que surtam os efeitos 
legais, bem como a fim de assegurar o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, sirvo-me do presente para Notificar Vossa 
Senhoria acerca da sessão de julgamento das contas de governo do exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Sr. Francisco Adelmo Nogueira de 
Queiroz Aquino, CPF n° 472.110.083-34, cujo parecer prévio opinativo n° 00035/2021 já foi exarado nos autos do processo n° 06990/2018-1, em trâmite 
no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que ocorrerá no dia 26 de julho de 2021, às 19h00min, no Plenário da sede do Poder Legislativo do município de 
Potiretama, Rua Edilson Vieira, n° 554, Centro. Na oportunidade, será oportunizado, caso entenda necessário, através de Vossa Senhoria ou por advogado 
legalmente constituído, fazer uso da palavra pelo tempo regimentalmente previsto para sustentação da tese de defesa em Plenário. Atenciosamente. Cristiano 
Cortez Dantas - Presidente da Câmara Municipal de Potiretama.

*** *** ***
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ - Homologação - Processo Seletivo - Edital nº 001/2021, 
de 14 de abril de 2021. O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá– CPSMQ, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, e o 
Instituto responsável pela organização e coordenação do certame em epígrafe, IDIB, Publica e Homologa o Resultado Final publicado no site www.idib.
org.br e www.cpsmquixada.com.br para todos os cargos do Processo Seletivo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá, exceto para os 
cargos de cirurgiões-dentistas (endodontista; ortodontista; pacientes com necessidades especiais; periodontista; protesista; traumato buco-maxilo-facial), 
que por decisão judicial, processo nº 0800205-17.2021.4.05.8105, fica suspenso o certame previsto no Edital nº 001/2021, de 14/04/2021, apenas em relação 
aos cargos de cirurgiões-dentistas, até que seja analisado o mérito desta ação. Quixadá/CE, 23 de julho de 2021. Francisco José Magalhães Carneiro - 
Presidente.

*** *** ***


