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DA TONINO BUFFET E COZINHAS INDUSTRIAIS S/A
CNPJ nº 00.934.255/0001-21 – NIRE 35-3.0051027.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os acionistas desta sociedade a se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 20 de julho de 2022, 
às 15h, em sua sede social, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, 
na Estrada da Aldeinha, nº 525, sala 01, Alphaville, Barueri/SP; com a 
finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assem-
bleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, exa-
minar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e as demais Demonstra-
ções Financeiras da Companhia, referente ao exercício social findo em 
31/12/2021; e em Assembleia Geral Extraordinária: (a) deliberar sobre 
a eleição da Diretoria definitiva da Companhia para o próximo man-
dato de 3 (três) anos; (b) consolidar o estatuto social da Companhia; e 
(c) outros assuntos de interesse da Companhia. Os documentos per-
tinentes às deliberações estão à disposição na sede da Companhia. 

Barueri (SP), 07 de julho de 2022. A Diretoria.

diário de S.Paulo
Edital para APROVAÇÃO

2 COL X  7 CM

SÃO MARCOS COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A
CNPJ nº 60.543.048/0001-78 – NIRE 35-3.0051744.0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 20 de julho de 2022, às 16h, 
em sua sede social, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Estrada 
da Aldeinha, nº 525, sala 05, Alphaville, Barueri/SP; com a finalidade de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Ba-
lanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, 
referente ao exercício social findo em 31/12/2021; e em Assembleia Geral 
Extraordinária: (a) deliberar sobre a eleição da Diretoria definitiva da Com-
panhia para o próximo mandato de 3 (três) anos; (b) consolidar o estatuto 
social da Companhia; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia. Os 
documentos pertinentes às deliberações estão à disposição na sede da Com-
panhia.

Barueri (SP), 07 de julho de 2022. A Diretoria.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007651-15.2019.8.26.0068. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata 
Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOÃO BATISTA ABIFAEL DE 
PAULA, Brasileiro, CPF 530.195.478-49, e MARCIA MARLY PRADO DE PAULA, Brasileiro, 
Casado, Prendas do Lar, RG 176416389, CPF 060.219.468-71, Nascido/Nascida 08/12/1964, 
proprietários da empresa Server Company Logística Integrada S/A, que lhe foi proposta uma ação 
de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de AJAX- FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, alegando em síntese: que desde 2010 vem 
diligenciando em busca de bens da executada, tendo adotado variadas medidas para tanto, sem 
que tenha logrado êxito em qualquer uma delas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 24 de maio de 2022. 
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Ipê Pequiá Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

(“Ipê Pequiá” ou “Sociedade”)
CNPJ/ME nº 27.308.036/0001-93 - NIRE 35.230.456.307

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
1. Data, Hora e Local: Em 04 de julho de 2022, às 10h00min, na sede da Sociedade, localizada na Capital do Estado
de São Paulo, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, CEP 054170-001. 2. Composição da Mesa: Presi-
dente: Ricardo Teruo Matsumoto. Secretária: Marcela Scarparo Sheldon. 3. Convocação: Sócios representando a to-
talidade do capital social, sendo dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.072 da Lei
10.406/02 (“Código Civil”). 4. Presentes: REC RESI II Participações S/A, sociedade por ações com capital fechado,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º an-
dar, parte, CEP 04543-000, inscrita na JUCESP sob o NIRE 35.300.493.338, e inscrita no CNPJ/ME sob o nº
21.807.597/0001-50, neste ato devidamente representada por seus diretores, Sr. Ricardo Teruo Matsumoto, brasilei-
ro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.331.918-5, inscrito no CPF/ME sob o nº
337.675.578-78 e Jefferson Baptista Tagliapietra, brasileiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº
66.112.288-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 103.944.718-06, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com ende-
reço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, parte, CEP 04543-000 (“REC RESI”) e
Nortis Incorporadora e Construtora S/A sociedade por ações com capital fechado, com sede nesta Capital, na Rua
Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05417-001, inscrita na JUCESP sob NIRE
35.300.550.587 e inscrita no CNPJ/ME sob nº 26.109.297/0001-11, neste ato representada por seus diretores, Carlos
Eduardo Terepins, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312-1 SSP/SP, ins-
crito no CPF/ME sob nº 771.861.508-10 e Daniel Terepins, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da Cédula de Identidade RG nº 33.683.051-8, inscrito no CPF/ME sob o nº 357.013.928-05, ambos residentes e
domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, Pinheiros, São Paulo –
SP, CEP 05417-001 (“NORTIS”); 5. Ordem do Dia: Deliberar pela (i) redução de capital social da Sociedade em R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), julgado excessivo pelos sócios, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código
Civil, passando o capital social a ser, ao final, de R$ 2.176.687,00 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos
e oitenta e sete reais), dividido em 2.176.687 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentas e oitenta e sete)
quotas totalmente subscritas e integralizadas, sendo que a redução do capital social da Ipê Pequiá conforme aqui
disposta, ocorrerá com o cancelamento das quotas proporcionalmente à participação dos sócios na Sociedade; e (ii) a
autorização para que a Diretoria da Sociedade adote todos os atos necessários à efetivação da deliberação ora pro-
posta. 6. Deliberações: Assim os sócios por unanimidade, decidem por aprovar a totalidade das matérias constantes
da Ordem do Dia, sem quaisquer ressalvas e/ou reservas. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerra-
da a Reunião Ordinária de Sócios e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 04
de julho de 2022. Ricardo Teruo Matsumoto - Presidente, Marcela Scarparo Sheldon - Secretária. Sócios: REC
RESI II Participações S/A - Neste ato representada por Ricardo Teruo Matsumoto e Jefferson Baptista Tagliapietra.
NORTIS Incorporadora e Construtora S/A - Neste ato representada por Carlos Eduardo Terepins e Daniel Terepins.
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