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Parabéns,
Cinco segredos de sucesso empresários
contábeis!
da excelência Disney
Waldir Ladeira (*)

Hoje, 12 de janeiro,
comemora-se o Dia do
Empresário Contábil

esolvi me aprofundar
no assunto e fiz no mês
passado um tour muito
especial chamado “Keys to the
Kingdom” pelos bastidores da
Disney, estudando, desta vez,
o túnel secreto e subterrâneo
que quase ninguém sabe ou
vê quando se diverte pelos
parques.
Vou destacar a seguir cinco
segredos que mais me chamaram a atenção, e que ainda não
foram relatados nos meus textos anteriores, pois são como
lições de ouro que podemos
implementar em nossas organizações e equipes. Confira:
1) Utilidors - São os corredores por debaixo do
parque, locais onde transitam os funcionários,
ou melhor, cast member
(membros do elenco)
como são chamados lá.
Quase tudo é preparado
neste local para que,
quando subir ao local da
apresentação, a experiência do cliente possa ser
realmente especial. Sabia
que até banco existe lá
para facilitar a vida dos
funcionários?
Em vários locais do túnel há
mapas para informar aos colaboradores onde estão, afinal,
eles imaginam que não seria
bacana ver um robô que é para
estar na tomorrowland aparecer andando na frontierland,
área destinada ao velho oeste.
2) Uma empresa que você
não vê - Os frequentadores da Disney estão
acostumados a ver toda
a magia, mas nem imaginam que esses colabo-
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- Você sabia que os parques da Disney nunca
fecham, abrem 365 dias
do ano? E que todas as
noites, assim que o Magic
Kingdom fecha, todos
os postes da entrada da
Main Street são pintados,
para que realmente pareçam novinhos quando o
parque reabrir na manhã
seguinte?
Sabia que a tinta dourada que
é pintado o Carrossel no Magic
Kingdom é feita com pó de ouro
de 23 quilates? É bem provável
que a maioria dos clientes não
perceba, mas o importante para
a Disney é que os colaboradores
saibam como é fundamental
ter tanta atenção aos detalhes.
4) Chaves da excelência
- A liderança sabe que
precisa empoderar a
equipe, conferem certa
autonomia para que eles
mesmos tomem as decisões. Desta forma, as
pessoas se baseiam nas
4 chaves de prioridades,
ou seja, na hora de tomar
uma decisão, observam a
seguinte ordem:
– Segurança: prioridade
absoluta, todos precisam se sentir seguros
e, aonde alguém se
machuca, o show não
acontece.
– Cortesia: o convidado
deve ser tratado como
uma estrela principal,
com toda cordialidade
e excelência.
– Show: não pode ser mais
um espetáculo, precisa
surpreender, fazer mais
do que o cliente espera
e, assim, conquistar do
cliente o UAU!.

(*) - É palestrante de vendas
e motivação com qualiﬁcação
internacional, consultor e autor dos
livros: A Divertida Arte de Vender;
Motivação Nota 10; 21 soluções
para potencializar seu negócio;
Atendimento Mágico - Como Encantar
e Surpreender Clientes; e O Dom
de Motivar na Arte de Educar (www.
erikpenna.com.br).
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DEMITIR FUNCIONÁRIA GESTANTE
Empresa pretende demitir funcionária gestante que está de 02
meses de gestação e indenizá-la com todos os seus direitos e estabilidade, teria direito a reintegração em uma possível ação trabalhista?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA MUDOU DE ENDEREÇO A NA CRF (CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS) AINDA ESTA O ENDEREÇO ANTIGO, COMO PROCEDER
PARA ATUALIZAR?
Informamos que a empresa deverá proceder com o pedido de RDE Retificação de Dados Empregador, no qual o formulário será obtido
no sítio da Caixa Econômica Federal, preenchido e protocolado
junto á agência da Caixa Econômica.
CONTRATAR DESPACHANTE ADUANEIRO
Qual o procedimento/obrigações que a empresa contratante tem que
realizar na contratação de aduaneiros? Saiba mais acessando a íntegra
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EQUIPARAÇÃO SALARIAL
Como funciona a equiparação salarial para mesma função, porém
com datas de admissão diferentes? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIA AO FAZER EXAME PERIÓDICO FOI CONSTATADA
ALTERAÇÃO NO EXAME DE AUDIOMETRIA, A MÉDICA DA MEDICINA
DO TRABALHO FEZ O ENCAMINHAMENTO PARA UM OTORRINOLARINGOLOGISTA, QUEM DEVE PAGAR?
Esclarecemos que o exame admissional, demissional, periódico, além de
outros exames complementares devem ser arcados pelo empregador.
Base Legal – Art.168 da CLT.
SUSPENDER O SOBREAVISO
Funcionário recebe sobreaviso e a empresa não necessita mais desse
trabalho, pode parar de pagar, como proceder? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

netjen@netjen.com.br

(*) - É Presidente do Conselho
Regional de Contabilidade do Estado
do Rio de Janeiro (CRCRJ).

Fazenda Mombuca Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 08.255.177/0001-40 - NIRE 35.3.0033276.8
Ata de Assembleia Geral Extraordinária para Transformação em Sociedade Limitada
realizada em 30 de novembro de 2017
Às 15:00 horas do dia 30 de novembro de 2017, reuniram-se, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905, acionistas representando
a totalidade do capital social da Fazenda Mombuca Empreendimentos e Participações S.A., sociedade inscrita no
CNPJ/MF sob n° 08.255.177/0001-40, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE
35.3.0033276.8, em sessão de 17/07/2006 (“Sociedade”), a saber: (a) Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro, casado
sob o regime de separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/SP, inscrito no CPF
sob n° 011.092.438-04, domiciliado em Chacara Paraje Manso, Bairro Chacara del Golf, Punta del Este, Uruguai, CEP: 20000,
ora de passagem pelo País, tendo nomeado como seu bastante procurador para ﬁns de receber citação, nos termos da Lei n°
6.404/76, André Petrich Mellão, abaixo qualiﬁcado, conforme instrumento público de procuração lavrada nas páginas 43 a 46,
do livro 4633, do 14° Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo; (b) Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva,
empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 804.454-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 008.437.688-00, domiciliada
nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, neste
ato representada por sua bastante procuradora, Renata Cunha Bueno Mellão, conforme instrumento público de procuração
lavrado na página 153, do livro 4.655, do 14° Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo, qualiﬁcada a seguir; (c) Renata
Cunha Bueno Mellão, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG n° 2.425.563 SSP/SP, inscrita
no CPF sob n° 524.062.108-04, domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153,
Jardim Paulistano, CEP: 01451-905; (d) E. Mellão Participações Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob n°
10.304.316/0001-20, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, sob NIRE 35.2.2259332.5, em sessão de 04/08/2008,
neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por André Petrich Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG n° 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 064.858.628-62, domiciliado nesta Capital, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905; e (e) R. Mellão Participações
Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim
Paulistano, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.521.604/0001-37, com seus atos constitutivos arquivados na
JUCESP, sob NIRE 35.2.2268395.2, em sessão de 03/09/2008, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por Renata
Cunha Bueno Mellão, acima qualiﬁcada. Assumiu a presidência dos trabalhos Eduardo Cunha Bueno Mellão, que aceitando
a incumbência, convidou a mim, Renata Cunha Bueno Mellão, para secretariá-lo, no que acedi, assim se constituindo a mesa
e dando início aos trabalhos. Na conformidade da Ordem do Dia, previamente informada a todos os presentes, foram tomadas as
seguintes deliberações, por unanimidade de votos e com a expressa anuência da usufrutuária, a saber: (i) transformação do tipo
societário da Sociedade, de sociedade por ações para sociedade empresária limitada, com a adoção da denominação de “Fazenda
Mombuca Empreendimentos e Participações Ltda.”, a qual desenvolverá as mesmas atividades, mantendo-se, outrossim,
todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da Sociedade, ora transformada, nos termos dos artigos 220 e 222
da Lei n° 6.404/76, passando o capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, no valor
de R$235.008,00 (duzentos e trinta e cinco mil e oito reais), a ser representado por 235.008 (duzentas e trinta e cinco mil e oito)
quotas, de valor nominal de R$1,00 (uma real) cada, subscritas na exata proporção do valor das respectivas ações, ou seja; (a)
Renata da Cunha Bueno Mellão detém 2 (duas) quotas, no valor nominal total de R$2,00 (dois reais); (b) Eduardo Cunha
Bueno Mellão detém 2 (duas) quotas, no valor nominal total de R$2,00 (dois reais); (c) Renata Cunha Bueno Mellão detém
1 (uma) quota, de valor nominal de R$1,00 (um real); (d) E. Mellão Participações Ltda. detém 117.501 (cento e dezessete
mil, quinhentas e uma) quotas, no valor nominal total de R$117.501,00 (cento e dezessete mil, quinhentos e um real); e (e) R.
Mellão Participações Ltda. detém 117.502 (cento e dezessete mil, quinhentas e duas) quotas, no valor nominal total de
R$117.502,00 (cento e dezessete mil, quinhentos e dois reais), conforme disposto no artigo 5° do Contrato Social; (ii) ratiﬁcação
da nomeação de Renata da Cunha Bueno Mellão e Renata Cunha Bueno Mellão, acima qualiﬁcadas, para os cargos de
Diretora Presidente e Diretora, respectivamente, e nomeação de André Petrich Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador
da cédula de identidade RG n° 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 064.858.628-62, domiciliado nesta Capital, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 15° andar, conjunto 153, para o cargo de Diretor, o qual, presente à assembleia, toma
posse neste ato e declara, para os devidos ﬁns e sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer a administração
de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 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; referidos diretores permanecerão em seus respectivos cargos por prazo
indeterminado, até deliberação que venha a substitui-los; (iii) alteração do objeto social da Sociedade, para incluir a atividade
de compra, venda, arrendamento ou locação de bens imóveis próprios, conforme disposto no artigo 4° do Contrato Social; e
(iv) adoção do Contrato Social anexo à presente ata, que passa a reger a Sociedade a partir desta data. Nada mais havendo a
tratar, ﬁca formalmente concretizada a transformação da Sociedade em uma sociedade empresária limitada, que é, para todos
os ﬁns de direito, uma continuação da sociedade por ações. Ficam os administradores da Sociedade devidamente autorizados a
praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação das deliberações ora tomadas. Finalmente, os trabalhos
foram encerrados, suspendendo-se a assembleia para a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai
assinada por todos os presentes. Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Renata Cunha Bueno Mellão Secretário. Acionistas: Renata da Cunha Bueno Mellão - p.p. Renata Cunha Bueno Mellão; Eduardo Cunha Bueno Mellão;
R. Mellão Participações Ltda. - Renata Cunha Bueno Mellão; Renata Cunha Bueno Mellão; E. Mellão Participações
Ltda. - André Petrich Mellão; André Petrich Mellão - Diretor. Registrada na JUCESP sob n° 578.028/17-7 em 26.12.2017
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– Eficiência: tudo precisa funcionar perfeitamente, portanto, o
lema é: faça certo da
primeira vez.
5) Espelho e relógio - Uma
cena fixou na minha mente. Fomos conhecer onde
são construídos e cuidados os carros alegóricos,
aqueles que aparecem
na famosa parada, onde
desfilam os personagens,
as princesas. Na saída
deste local, que separa
os bastidores do show, há
um espelho bem grande
e um relógio. Os dois
objetos conferem uma
autorreflexão a cada cast
member antes de passar
pela porta e que cada
funcionário deve responder antes de começar a
trabalhar:
– Ao olhar para o relógio
responde à pergunta:
“Estou no horário certo?”.
– Ao olhar para o espelho responde para si
à seguinte pergunta:
“Estou pronto para dar
um verdadeiro show?”.
Dá para implementar tudo
isso com nossa equipe? Sim, é
possível. Mas será fácil?
Ai, eu deixo a resposta do
próprio Walt Disney: “Eu gosto
do impossível porque lá a concorrência é menor”.
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empresas a se mexer rapidamente.
Aquelas empresas que não o fizerem, poderiam começar a perder
investidores em um futuro bem
próximo, e constatar que o custo
do capital e da cobertura de seguro
aumentam rapidamente”, analisa o
diretor da KPMG no Brasil e líder
para a prática de sustentabilidade,
Ricardo Zibas. A pesquisa também
explorou as tendências futuras
nos relatórios de responsabilidade
corporativa, incluindo relatórios
sobre as Metas de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas, que
relatam sobre os direitos humanos
e preparam e divulgam metas de
redução de emissão de carbono.
As principais constatações incluem:
•As Metas de Desenvolvimento
Sustentável (SDGs) da ONU tiveram
forte receptividade junto às empresas em todo o mundo, em menos de
dois anos contados a partir do seu
lançamento. Trinta e nove porcento
dos relatórios estudados conectam
as atividades de responsabilidade
corporativa das empresas com as
SDGs. A proporção cresce para 43%
quando são examinadas especificamente as 250 maiores empresas do
mundo (G250).
•73% dos participantes reconhecem os direitos humanos como
uma questão de responsabilidade
corporativa que a empresa precisa
tratar. Esta proporção cresce para
90% no grupo G250.
•67% das 250 maiores empresas
do mundo divulgam as suas metas
visando reduzir as emissões de
carbono da empresa. Todavia, 69%
desses relatórios não se alinham
com as às metas climáticas que
estão sendo estabelecidas pelos governos, pelas autoridades regionais
ou pela ONU.
O estudo completo está disponível em (www.kpmg.com/
crreporting).

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br
^^^VZMLYUJJVTIY

radores precisam estar
motivados 365 dias do
ano, pois é mais fácil um
funcionário feliz tornar
um cliente feliz. Já parou
para pensar quantos pessoas, que ficam nos bastidores, não aparecem,
mas cuidam e motivam
toda essa gente que
encontramos lá em cima
na Main Street (Avenida
principal) e nas atrações?
Me lembro que, em uma das
portas do túnel que dá acesso
ao parque, pude ver várias
mensagens reflexivas e motivacionais, como:
– Hoje você poderá fazer
a diferença na vida de
muitos visitantes.
– Você está preparado
para criar o melhor
final de ano de todos
os tempos?
Repare, alguém precisa motivar o cliente interno para que
estes motivem, encantem e
surpreendam o cliente externo. O resultado financeiro é
consequência.
3) Atenção aos detalhes

Maioria das empresas
não reconhecem as mudanças
climáticas como um risco

No mundo inteiro, 72% das empresas de médio e grande portes
com ações negociadas em bolsas
de valores ainda não reconhecem
os riscos financeiros oriundos das
mudanças climáticas em seus relatórios anuais financeiros, de acordo
com a Pesquisa 2017 de Relatórios
de Responsabilidade Corporativa
da KPMG. O levantamento estudou
relatórios anuais financeiros e relatórios de responsabilidade corporativa
das 100 maiores empresas por receita de 49 países, dentre eles o Brasil.
Ainda de acordo com a pesquisa,
da parcela minoritária que reconhece o risco das mudanças climáticas,
apenas 4% fornece uma análise aos
investidores do potencial valor de
negócio em risco. Em termos de setores, as empresas que operam em
recursos florestais e papel (44%),
mineração (40%), e petróleo e gás
natural (39%) têm as mais altas
taxas de reconhecimento do risco
relacionado ao clima em seus relatórios. Já serviços de saúde (14%),
transporte e entretenimento (20%)
e varejo (23%) são setores menos
propensos a reconhecer o risco
climático.
“A pesquisa mostra que, mesmo
entre as maiores empresas do
mundo, uma parcela extremamente
reduzida está disponibilizando indicações adequadas do valor em risco
a partir das mudanças climáticas.
A pressão sobre as empresas para
que se esforcem para melhorar, no
que se refere à divulgação, cresce
diariamente. Alguns investidores
já estão adotando uma abordagem
linha dura para exigir a divulgação;
alguns países estão avaliando a
regulamentação para impô-la; e
alguns agentes reguladores financeiros alertaram para o fato que a
não identificação e a não gestão do
risco climático seja uma violação do
dever fiduciário de um Conselho.
Neste contexto, estimulamos as

proveitando o ensejo
dessa data tão importante para nossa sociedade, expresso aqui minha
convicção de que é preciso
refletir sobre a importância
do Profissional da Contabilidade na contribuição técnica
para a melhoria da gestão das
pequenas, médias e grandes
empresas, assim como os desafios do empreendedorismo
em nossa área.
O Profissional da Contabilidade é parte essencial de
qualquer empreendimento,
público ou privado, sendo,
muitas vezes, o braço direito do
gestor. Em razão disso, a gestão
das Empresas Contábeis tem
particularidades importantes,
visto que são elas que tratam da
compreensão sobre a evolução
patrimonial de pessoas físicas
ou jurídicas, com ou sem fins
lucrativos.
Nos falta intensificar a divulgação ampla dessa capacidade
para a sociedade, que ainda não
reconhece nossa importância
na prestação de informação de
qualidade, útil e compreensível, que subsidia os gestores a
entenderem seus negócios e,
consequentemente, tomarem
melhores decisões.
Muitos empreendimentos
fecham antes de três anos
porque o gestor não possui conhecimentos sobre apuração
correta de custo, precificação,
capacidade evolutiva patrimonial, composição de capitais,
diferença entre “lucro” e
“dinheiro”, necessidade de
capital de giro... todas essas informações são fornecidas pelos
Profissionais da Contabilidade.

A

Erik Penna (*)

Nossa Classe produz muito,
mas é modesta ao levar para
a coletividade sua capacidade
de trabalho e poder de entrega!
Por isso, a união, a cooperação
e a nossa luta são, principalmente, pelo fortalecimento
de nossa Valorização perante
a sociedade!
Ela começa quando o Profissional entende o seu valor
e passa a informá-lo para os
clientes. E o centro desse valor
é a Gestão Contábil. Esta é a
parte mais bela e importante
de nosso trabalho. Afinal, o
momento da ênfase do débito/
crédito e do levantamento de
balancetes passou e muitos sistemas informatizados o fazem.
O que eles não conseguem
substituir é nossa veia de Ciências Sociais Aplicadas. Nossa
atuação como Consultores
e Assessores de pequenas,
médias e grandes empresas,
atuação esta decisiva para o
fortalecimento e crescimento
das mesmas. É preciso que
os Empresários Contábeis
ampliem a reflexão sobre o
seu real papel na sociedade,
utilizem sua expertise para
manter e conquistar clientes
e aprimorem sua gestão de
vendas de serviço qualificado.
A nós, Profissionais da
Contabilidade, e à sociedade
como um todo, cabe valorizar
os Empresários Contábeis também pela geração de empregos
para a Classe e consequente
contribuição para a economia
do país. Vamos em frente, Empresário Contábil! O desafio é
grande, mas com entusiasmo
e determinação, o sucesso é
garantido. Conte sempre com
o CRC/RJ.

CNPJ N° 08.255.078/0001-69 - NIRE 35.3.0033302.1
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de Novembro de 2.017
Data, Hora e Local: 30 de novembro de 2.017, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905. Presença: Dispensadas
as formalidades de convocação, uma vez que se encontra presente a totalidade dos acionistas, titulares de ações representativas de
100% do capital social, conforme se veriﬁca pelas assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas. Composição da
Mesa: Presidente: Eduardo Cunha Bueno Mellão Secretário: Marcos Mellão Alves de Lima Convocação: Dispensada
a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4°, da Lei n° 6.404/76, conforme alterada. Ordem
do Dia: (a) aprovar o Protocolo de Incorporação e Justiﬁcação ﬁrmado pelos administradores da Companhia e da Sermel
Empreendimentos e Participações Ltda.; b) ratiﬁcar a nomeação da empresa especializada, para promover a avaliação
do patrimônio líquido da Companhia; (c) aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Companhia; (d) aprovar a
incorporação da Companhia pela Sermel e a consequente versão de seu patrimônio, extinguindo-se a Companhia; e (e) outros
assuntos de interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes e com a e expressa
anuência da usufrutuária: (a) aprovado, sem qualquer restrição, o Protocolo de Incorporação e Justiﬁcação, ﬁrmado , nesta data
pelos administradores da Companhia e da Sermel Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade empresária limitada,
com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ sob n° 60.609.484/0001-00, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob
NIRE 35.2.0103148.4 (“Sermel”), documento este que ora é anexado ao presente instrumento, dele fazendo parte integrante para
todos os ﬁns de direito; (b) ratiﬁcada a nomeação da Tríade Auditores Independentes, sociedade com sede na Avenida Nove
de Julho, n° 5569, 2° andar, Jardim Paulista, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01.407-200, inscrita no CNPJ/MF sob n°
60.902.798/0001-99 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob n° 2SP 015090/0-5, com seus atos
constitutivos e alterações posteriores registrados no 1° Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
de São Paulo, para promover a avaliação do patrimônio líquido da Companhia; (c) aprovado o laudo de avaliação do patrimônio
líquido da Companhia, com base no balanço patrimonial de 31 de outubro de 2.017, laudo este elaborado pela empresa nomeada e
que ora é anexado ao presente instrumento, dele fazendo parte integrante para todos os ﬁns de direito; (d) aprovada, nos termos já
detalhados no Protocolo de Incorporação e Justiﬁcação, a incorporação da Companhia pela Sermel e a consequente versão de seu
patrimônio para a sociedade incorporadora, extinguindo-se a Companhia; e (e) autorizados os diretores a praticarem todos os atos
necessários e/ou convenientes à formalização da incorporação ora deliberada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar ﬁca
formalmente concretizada a incorporação da Companhia pela Sermel. Finalmente, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se
a assembleia para a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Eduardo
Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: Renata da Cunha
Bueno Mellão - p.p. Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins / Frederico Mellão Alves de Lima; Eduardo Cunha Bueno
Mellão; Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão; Renata Cunha Bueno Mellão; André Petrich Mellão; Renata
de Tomasi Mellão - p.p André Petrich Mellão; Sérgio Mellão Figueiredo; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins;
Marcos Mellão Alves de Lima; Gabriela Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; E. Mellão
Participações Ltda. - André Petrich Mellão; R. Mellão Participações Ltda. - Renata Cunha Bueno Mellão; ME. Mellão
Participações Ltda. - Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão Registrada na JUCESP sob n° 583.311/17-9 em 28.12.2018
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Sou apaixonado pela magia do encantamento e, após intensa pesquisa literária, diversas visitas aos
parques temáticos, curso sobre gestão de excelência junto ao Instituto Disney de Orlando-EUA, me
encantei ainda mais

