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SIMSEG
ASSOCIAÇÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE URBANO

EDITAL DE CONVOCAÇÇÃO PARA A 4ª. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Srs. Associados da SIMSEG, em dia com suas obrigações estatutárias, convocados para se reunirem
na sede da Associação, estabelecida na Quadra 4, Lote 25 Sala 123 Ed. Barão de Mauá, Bairro Cruzeiro, Brasília
- DF para a 4ª Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 05 de agosto de 2021, com primei-
ra chamada às 10h00 e segunda às 10h30 a fim de deliberar sobre as seguintes ordem do dia: (I) Preenchimen-
to do cargo do então presidente, vacante em razão do pedido de renúncia; (II) Substituição e Alteração dos membros
da Diretoria; Os associados que tiverem interesses em participar da referida Assembleia, deverão informar à central de
atendimentos, para que assim a SIMSEG possa disponibilizar o respectivo canal de comunicação. A Assembleia Ge-
ral EXTRAORDINÁRIA será precedida de chamada nominal da Diretoria e substituição dos ausentes, se for o
caso. Por fim, a SIMSEG informa que o presente Edital será publicado em jornal de grande circulação a fim de que
possa atingir a amplitude necessária, e prevista na legislação. De Brasília para todo o Brasil, 21 de julho de 2021.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 06.977.745/0001-91 - NIRE 33.3.0028170-3 - COMPANHIA ABERTA

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 01 de julho de 2021. Data, Horário e Local: No dia 01/07/21, às 09h,
realizada por conferência, conforme previsto no art. 17, § 4º, do Estatuto Social da BR Malls Participações S.A. (�Cia.�). Convocação:
Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia., nos termos do
art. 17, § 1º, do Estatuto Social da Cia.. Presença: Presente os seguintes membros do Conselho de Administração da Cia.: Srs. Gerald
Dinu Reiss, João Roberto Gonçalves Teixeira, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antônio de Sampaio Campos,
Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior. Mesa: Presidente: José Afonso Alves Castanheira. Secretária: Cláudia da Rosa
Côrtes de Lacerda. Deliberações: Nos termos do (i) Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações (�Plano de
Performance Shares�) aprovado pela AGE da Cia., realizada em 28/04/17 e respectivas alterações realizadas em 28/05/20 e 12/11/20;
e (ii) Plano de Incentivo Baseado em Ações - Matching Shares (�Plano de Matching Shares�) aprovado pela AGE da Cia. realizada em
17/12/20, os membros do Conselho de Administração deliberaram por: 1) Plano de Performance Shares: Aprovar, por unanimidade,
a emissão do 6º Programa do Plano de Performance Shares (�6º Programa de Performance Shares�), bem como os respectivos parti-
cipantes, dentre os funcionários e diretores estatutários da Cia. (�Participantes�). O 6º Programa de Performance Shares abrangerá
até 2.265.194 ações, correspondente ao atingimento de 100% do Fator Performance, podendo atingir o percentual de 125% do Fator
Performance, equivalente à 2.831.492 ações. Conforme descrito na proposta da administração da AGE realizada em 17/12/20, o Plano
de Performance Shares e o Plano de Matching Shares vigorarão em conjunto e serão administrados de forma integrada, de modo que o
valor de outorga de cada Participante será o valor originário previsto para o Performance Shares, com a opção de destinar 30% para o
Plano de Matching Shares e 70% para o Plano de Performance Shares. Neste sentido, o número de ações que o 6º Programa abrangerá
será proporcionalmente reduzido em decorrência da quantidade de ações que forem utilizadas no Plano de Matching Shares. 2) Plano
de Matching Shares: Aprovar, por unanimidade, a emissão do 2º Programa do Plano de Matching Shares (�2º Programa Matching
Shares�), que abrangerá até 679.558 ações, bem como os respectivos participantes, dentre os funcionários e diretores estatutários da
Cia. (�Participantes�). Em vista do Plano de Matching Shares ser administrado conjuntamente com o Plano de Perfomance Shares, de
modo que os participantes do Plano de Matching Shares serão os mesmos do Plano de Performance Shares, os Participantes deverão
comunicar à Cia. até o dia 30 de julho se optarão pela utilização de 30% das ações originárias do Performance Shares no Matching
Shares, e caso seja realizada a opção, deverão adquirir as referidas ações até essa mesma data. Após a comunicação da opção para
a Cia., é irrevogável e irretratável a utilização de 30% das ações no Plano de Matching Shares no âmbito do 2º Programa Matching
Shares. Conforme a Cláusula 6.1 do Plano de Matching Shares, desde que observadas as condições do Plano, do Programa e do
Contrato de Matching, para cada ação adquirida pelo Participante e mantida em sua propriedade durante o período de 3 anos, a Cia.
atribuirá e transferirá ao Participante, sem custo, uma ação ordinária de sua emissão. 3) Em vista da aprovação do 6º Programa de
Performance Shares e do 2º Programa Matching Shares, a administração da Cia. fica autorizada a celebrar os respectivos contratos de
concessão de ações com os Participantes, observadas as disposições constantes no Plano. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, lavrou-se a ata, que foi aprovada e assinada por todos os presentes, tendo sido aprovado que a divulgação da mesma devem
excluir os assuntos confidenciais. Assinaturas: Mesa: Presidente: José Afonso Alves Castanheira. Secretária: Cláudia da Rosa Côrtes
de Lacerda. Conselheiros: Gerald Dinu Reiss, José Afonso Alves Castanheira, Luiz Alberto Quinta, Luiz Antonio de Sampaio Campos,
João Roberto Gonçalves Teixeira, Mauro Rodrigues da Cunha e Silvio José Genesini Junior. RJ, 01/07/21. Cláudia da Rosa Côrtes de
Lacerda - Secretária. JUCERJA em 19/07/21 sob o nº 4158328. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ
C O N V O C A Ç Ã O

I – Considerando a Audiência Pública n.º 03/2021, realizada em 15/07/2021;
II - Considerando o princípio da boa-fé e transparência na tomada de decisões públicas;
III - Considerando a necessidade de manutenção dos serviços prestados pelas clínicas médicas
e psicológicas;
IV – Considerando o interesse de pronunciamento, manifestado pelas entidades que alegaram
não ter conhecimento da publicação do Edital, embora comprovada a publicação do mesmo,
conforme estabelece a legislação;
V – PRORROGO por 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação da presente convocação, o
prazo para recebimento de contribuições referente Edital de Credenciamento de Entidades Mé-
dicas e Psicológicas de Trânsito, denominadas Clínicas de Trânsito, visando ampliar a discussão
sobre o instrumento convocatório.
VI – À Coordenadoria Administrativa para conhecimento e providências cabíveis.

Wagner Mesquita de Oliveira

Diretor-Geral do DETRAN-PR
Protocolo n.º 15.960.920-0
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Ata da Reunião Ordinária no 79, do Conselho Fiscal
realizada em 10.5.2021

Aos 10 dias do mês de maio de 2021, às 14h, reuniram-se, por videoconferência,
os membros do Conselho Fiscal da Sociedade, nos termos do Parágrafo Quinto
do Artigo 10 do Regimento Interno do Órgão. Confirmada a existência de �quórum�
legal de instalação, o senhor João Carlos de Oliveira assumiu a Presidência dos
trabalhos, convidando o senhor Ricardo Reisen de Pinho para secretariar a Reunião,
que teve por finalidade: 1. registrar o recebimento de carta, datada de 10.5.2021,
relativa ao pedido de renúncia formulado pelo senhor Marcelo Santos Dall�Occo,
ao cargo de Conselheiro Fiscal Efetivo, eleito pelas acionistas controladoras na
última Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 29/4/2021. Por
consequência, assumiu o cargo de Conselheiro Fiscal Efetivo o seu Suplente,
senhor Ariovaldo Pereira, brasileiro, casado, contador, RG 5.878.122-5/SSP-SP,
CPF 437.244.508/34, com domicílio na Avenida Escola Politécnica, 942, Bloco C2,
apartamento 172, Rio Pequeno, São Paulo, SP, CEP 05350-000. Esclareceu o
senhor Presidente que o senhor Ariovaldo cumprirá o mandato de 1 (um) ano, para o
qual foi eleito, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022. Em
seguida, os senhores Conselheiros deliberaram dispensar a transcrição da carta de
renúncia, que ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito;
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os
membros do Conselho Fiscal assinam. aa) João Carlos de Oliveira, Joaquim Caxias
Romão, Ariovaldo Pereira, Ricardo Reisen de Pinho e Wilfredo João Vicente Gomes.
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada
no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.
Bradespar S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores.
Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro
sob no 268.828/21-0, em 9.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


