
	

• 	•.. • 	• • 	. 	S • • 	• • 	•. 

	

.. 	
S 

	

S. 	• 	 • 	S • • S. 	 •• 	•5 S 	S 	5 	 • 	S • 	• 	• 	 S 	. 	 • S • 	• 	 • 	S S 	
• 	•tS 

•5 
S 
•5• • 	 JUCESP PROTOCOLO 

S 1t14 
2.135.752119-8 

PRODESAN - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A. 

CNPJ No 58.131.582/0001-25 

ATA DA 294a REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA(;A0 

NIRE n° 3530006086-5 

DATA: 10 de outubro de 2019. HORARIO: 11 horas. LOCAL: Praça dos Expedicionários 
n° iO, 40  andar, em Santos-SP. PRESENTES: ANTONIO CARLOS SILVA 
ooN(;ALvEs, MARCOS TEIXEIRA e LUPERCIO MUSSI, na qualidade, 
respectivamente. de Presidente do Conselho, Primeiro e Segundo Conseiheiros. 
Iniciando a reunião. o Presidente do Conseiho, Antonio Carlos Silva Gonçalves 
cientificou os demais membros, sobre a necessidade de autorizaçâo do Conselho de 
Adrninistraçao, nos termos do paragrafo ünico do art. 17 do estatuto social da empresa, 
para oferecimento de garantia no Acordo de Pagamento junto a Refeita Federal do 
Brasil. dos debitos inscritos em divida ativa relativos a contribuiçOes previdenciãrias dos 
meses de rnaio a junho de 2017 e marco a juiho de 2018, DEBCAD n. 0144647311, 
DEECAD 0158943481 e DEBCAD 0160556252. A garantia serâ representada pelo 
imOvel registrado no 10  CartOrio de Registro de Irnoveis de Santos, sob n° de matricula 
12.272, correspondendo a uma area de 3.142 m 2 , parte da area de major porçâo onde 
estã instalada a usina de asfalto da Empresa a Avenida Vereador Alfredo das Neves. 
Alemoa. Apos algumas consideraçOes, foi autorizada pelos presentes. Nada mais 
havendo a tratar, procedeu-se a Iavratura da presente ata que, lida e achada conforme, 
fol assinada pelos presentes. Santos, 10 de outubro de 2019. a) Antonio Carlos Silva 
Gonçalves, Presidente do Conseiho de Administraçao; b) Marcos Teixeira, Primeiro 
Conseiheiro; c) Lupércio Mussi, Segundo Conselheiro; Camila de Oliveira, Secretaria. A 
reuniâo foi reaflzada de acordo corn o quorum do Estatuto Social. A presente Ata e 
cOpia fie[ daquela Iavrada no Iivro próprio a fl. 453 
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