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Id: 1935854

S PAIVA ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ: 20.862.424/0001-72

Nire: 33209806394

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS
Em 02 de fevereiro de 2016 às 12:00 horas, na sede da sociedade,
reuniram-se os sócios da Empresa. Inicialmente foi indicado para pre-
sidir a Sra Érika Camara Belarmino e para secretaria a Sra Sonia Re-
gina Antunes de Almeida. A convocação foi dispensada, nos termos
do $2º do Art 1.072 da Lei nº 10.406/02, estando presentes os sócios
representando a totalidade do capital social. Item 1 “Ordem do Dia”
Deliberar sobre a redução de capital da Sociedade. No item 2 “Das
deliberações” por considerarem que o capital é excessivo ao objeto da
sociedade, os sócios aprovaram, por unanimidade, a redução do ca-

pital social, de 359.000,00 para R$ 200.103,00, sendo a redução de
R$ 158.896,50. A redução do capital será efetivada mediante restitui-
ção de capital em imóvel Terreno Constituído pelo Lote 12 da Quadra
“E”, do “Condomínio Terras Alpha Maricá”, situado no 3º distrito de
Maricá, com área total: 403,78m², de natureza residencial; assim des-
crita e caracterizada: mede 12,35m de frente para a Alameda Caiubi,
em dois segmentos; 9,50m em reta e 4,14m em curva; na lateral di-
reita, de quem da rua olha para o lote, mede 29,06m confrontando
com a Área Verde 15; na lateral esquerda mede 30,00m confrontando
com o lote 11; nos fundos mede 13,50m, confrontando com o lote 13,
encerrando uma área de 403,78m², e fração ideal de 0,1710; - Uni-
dade Autônoma correspondente ao Lote Urbanizado, integrante do
Condomínio Terras Alpha Maricá, localizado na Cidade de Maricá, Es-
tado do Rio de Janeiro, devidamente registrado no L.º01-Q, matrícula

nº 222.418, registrado/averbado em 03/12/2013, no Serviço Notarial e
Registro Geral de Imóveis de Maricá - RJ - 2º Ofício Estado do Rio
de Janeiro, no valor de R$ 158.896,50 (cento e cinqüenta e oito mil,
oitocentos e noventa e seus reais e cinqüenta centavos, ao sócio
SAULO BARTOLOMEU DE PAIVA JUNIOR pelo mesmo valor. Nos
termos da Lei nº 10.406/02, a redução de capital da sociedade so-
mente será efetivada mediante o registro, na JUCERJA, do Instrumen-
to Particular de 2ª alteração do Contrato Social da sociedade, que é
assinado pelas sócias e que se dará após o prazo de 90 dias con-
tados da publicação desta ata. Nada mais havendo a tratar, foi en-
cerrada a reunião lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e as-
sinada pelos presentes e que será publicada nos termos da Lei nº
10.406/02. Niterói, 02/02/2016.
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