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QUEM É

Alexandre Rodrigues / RIO

Boa parte do plano de incenti-
vos ao crédito privado de longo
prazo divulgado esta semana pe-
lo Ministério da Fazenda foi ba-
seado nas sugestões apontadas
por um estudo sobre o tema pa-
trocinado e entregue ao gover-
no por entidades ligadas à in-
dústria e ao mercado financei-
ro, como Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Indus-
trial (Iedi) e Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban). O tra-
balho foi antecipado pelo Esta-
do no início de novembro.

Coordenador do estudo, o
economista Cláudio Frischtak
diz que o plano acertou ao fo-
car no desenvolvimento de um
mercado consistente de dívida
privada que possa aliviar a so-
brecarga do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

● O governo adotou boa parte
das sugestões do seu trabalho.
Algumas coisas foram bem em
cima do que sugerimos. O go-
verno acertou ao centrar suas
baterias nas debêntures. O pla-
no foi muito bem feito porque
abordou a emissão primária e o
mercado secundário, que são
muito relacionados. Lidou dire-
tamente com o viés contra os tí-
tulos privados acabando com a
bitributação identificada no tra-
balho. Cria as condições para
um mercado dinâmico e líquido
de debêntures, sem o qual é difí-
cil a emissão primária.

● Quando os efeitos aparecerão?
Luciano Coutinho (presidente
do BNDES) falou em três a qua-
tro anos para ter um mercado
grande e líquido de debêntures
privadas. Está correto, mas a fle-
xibilidade do nosso mercado fi-
nanceiro não pode ser subesti-
mada. Sou mais otimista, anteci-
paria um pouquinho. Em dois
anos, se a liquidez internacio-
nal continuar e se a inflação
não sair do lugar, teremos um
mercado muito interessante de
debêntures privadas.

● O principal vetor do seu traba-
lho era a isonomia tributária para
reduzir a atratividade dos títulos
públicos sobre os de dívida priva-
da. Foi contemplado?
Até me surpreendi, porque
achei que, como isenção tem
um custo (para arrecadação), o
governo seria mais parcimonio-
so. A demora talvez tenha sido
por causa dos cálculos da Recei-
ta. Destaco também as emis-
sões específicas para empreen-
dimentos de infraestrutura. A
enorme vantagem é criar um fi-

nanciamento de longo prazo pa-
ra uma hidrelétrica, por exem-
plo, sem depender do BNDES.
É um grande avanço para o go-
verno deixar de pressionar o
BNDES continuamente.

● Mas, para esses papéis se tor-
narem atraentes, o crédito para
infraestrutura ficará mais caro?
Não vai ter as mesmas condi-
ções do BNDES, mas chega, né?
Teremos de ver as condições de
mercado. Se as condições de li-
quidez continuarem tão fortes
no mundo e o Brasil tão atraen-
te, (o custo)pode ser marginal-
mente superior. Isso terá de ser
testado nos lançamentos, mas
hoje seria marginal.

● Os incentivos ao investidor es-
trangeiro no longo prazo podem
atrair mais capital externo, pres-
sionando ainda mais o câmbio?
Essas medidas vão atrair capi-
tal, só que, se o setor público to-
mar jeito, os investidores es-
trangeiros em dívida pública
vão começar a direcionar seus
recursos para a privada, até por-
que querem diversificar.

● Não podemos ter um excesso
de financiamento externo, aumen-
tando a vulnerabilidade do País?
Acho que não. A vulnerabilida-
de se dá mais com títulos de
curto prazo. Quando há exces-
so de demanda, o preço cai e es-
se é o melhor dos mundos.

● O incentivo ao financiamento
bancário de longo prazo é o prin-
cipal ponto do seu estudo que
ficou de fora do plano?
Hierarquicamente, diria que
sim. O primeiro passo é tirar os
depósitos compulsórios das Le-
tras Financeiras, que o BC reti-
rou sexta-feira. Imagino que a
questão será abordada em 2011.

Cláudio Frischtak,

ENTREVISTA

Autor de estudo que
serviu de base para plano
de financiamento de
longo prazo elogia foco
em debêntures

✽ Claudio Frischtak é sócio
da Inter.B – Consultoria In-
ternacional de Negócios. Foi
o principal economista da
área de indústria e energia
do Banco Mundial e profes-
sor adjunto na Universidade
de Georgetown, tendo feito
sua pós-graduação na Univer-
sidade de Campinas e em
Stanford University. Atua co-
mo conselheiro em várias
organizações e é consultor
sênior da diretoria executiva
da Vale.

‘Plano tira pressão
do BNDES’

UNIMED PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ/MF Nº 12.973.906/0001-71

Ata de Assembleia Geral de Constituição Realizada em 09 de Junho de 2010
Data, Hora e Local: Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dez, às 13 horas, na Alameda 
Ministro Rocha Azevedo, 366, 12º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 
Presenças: Conforme assinaturas constantes no livro próprio, reuniu-se em Assembleia, para 
deliberar sobre a constituição de uma sociedade por ações, todos os fundadores e subscritores 
do capital inicial da aludida companhia, a saber: (I) Unimed Seguradora S.A., com sede na 
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 366, 7º ao 12º andar, Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 92.863.505/0001-06, com seu Estatuto Social registrado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, NIRE nº 35.300.127.072, representada 
neste ato pelos Diretores, Rafael Moliterno Neto, brasileiro, casado, médico, portador da Cé-
dula de Identidade RG nº 3.857.407X/SSP/SP, inscrito no cadastro de pessoas físicas CPF/MF 
nº 017.400.108-84, residente e domiciliado na Rua João Zanaga, 355, Jardim Santana - Ameri-
cana - SP, Mauri Aparecido Raphaelli, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 962.602-6/SSP/PR, inscrito no cadastro de pessoas físicas CPF/MF nº 
235.092.019-49, residente e domiciliado na Rua Santos, 786, 4º andar, apto 41 - Centro, Lon-
drina - PR e Alexandre Augusto Ruschi Filho, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 261.917/ES, inscrito no cadastro de pessoas físicas CPF/MF nº 
450.772.317-53, residente e domiciliado na Rua Alaor de Queiroz Araújo, 115, apto 601, Bairro 
Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29055-010 e (II) Unimed do Brasil CONF. NAC. das COOP. 
Médicas, com sede na Alameda Santos, 1827, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ sob nº 48.090.146/0001-00, Inscrição Estadual nº 111.650.234-113, represen-
tada neste ato por seus Diretores, Eudes de Freitas Aquino, brasileiro, casado, médico, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 12.354.344 - SSP/SP, inscrito no cadastro de pessoas fí-
sicas CPF/MF nº 036.471.614-20, residente e domiciliado na Avenida São João, 751, 
Agronomia, Piracicaba/SP, CEP 13416-130; Luiz Carlos Misurelli Palmquist, brasileiro, viúvo, 
médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 292.237 1, inscrito no cadastro de pessoas 
físicas CPF/MF nº 064.587.859-68, residente e domiciliado na Rua Ivo Leão, 711, apto 401 - 
Bairro C. Cívico, Curitiba/PR. Convocação: publicação dispensada nos termos do parágrafo 
4°, do Artigo 124, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303/01. Ordem do Dia 1. Leitura do 
recibo de depósito da integralização do Capital Social; 2. Discussão e aprovação do Estatuto 
Social; 3. Constituição da Unimed Previdência Privada; 4. Eleição, remuneração e posse da 
Diretoria Executiva; 5. Designação das funções específicas perante a SUSEP. Abertura e 
Composição da Mesa: Abertos os trabalhos, foram eleitos para presidir e secretariar a mesa, 
respectivamente, os Drs. Rafael Moliterno Neto e Mauri Aparecido Raphaelli, ficando assim 
composta a mesa e instalada a Assembleia. Deliberações: Dando início, o Senhor Presidente 
declarou que, como era de conhecimento dos presentes, a Assembleia tem por finalidade a 
constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, organizada nos termos da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sob a denominação de Unimed Previdência Privada S.A, 
com capital inicial de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), dividido em 
7.200.000 (sete milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, já 
subscritas, das quais estão realizadas, como entrada, 50% (cinquenta por cento), totalizando 
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), em dinheiro, na forma do recibo de depó-
sito anexo, consoante o estabelecido nos artigos. 80 e 85 da Lei 6.404/76 e no artigo 13, da 
Resolução CNSP nº 73/2002, cujo teor foi integralmente lido para cumprimento da formalidade 
do § 1º do art. 87 da Lei 6.404/76. Informou que, com a subscrição, a estrutura societária da 
Unimed Previdência Privada S.A se constituirá das seguintes pessoas jurídicas: Unimed Segu-
radora S.A., controladora, detendo 99,999% das ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, equivalente a R$7.199.928,00 (sete milhões, cento e noventa e nove mil, nove-
centos e vinte e oito reais; e Unimed do Brasil - Confederação Nacional das Cooperativas 
Médicas, acionista, detendo 0,001% das ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal, totalizando R$72,00 (setenta e dois reais), conforme boletim de subscrição anexo. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação o pro-
jeto do Estatuto Social, elaborado em conformidade com o art. 83 da Lei 6.404/76, cujo texto 
veio a ser aprovado por unanimidade de votos, sendo o mesmo transcrito a seguir: “Unimed 
Previdência Privada S.A - Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Du-
ração - Artigo 1º - A Unimed Previdência Privada S.A. é uma Companhia organizada sob a 
forma de sociedade anônima, regida pela legislação vigente e pelas normas contidas no pre-
sente Estatuto. Artigo 2º - A Unimed Previdência Privada S.A. tem por finalidade operar no 
ramo de previdência privada, devidamente autorizada pelo órgão governamental competente. 
Artigo 3º - A Unimed Previdência Privada S.A., doravante denominada abreviadamente 
COMPANHIA, tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Mi-
nistro Rocha Azevedo, nº. 366, 6º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01410-901, podendo criar filiais, 
agências ou sucursais em qualquer ponto do País, em que esteja autorizada a operar. Artigo 
4º - A duração social é por prazo indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações - Artigo 5º - O 
Capital Social subscrito é de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), dividido e 
representado por 7.200.000 (sete milhões e duzentas mil) ações ordinárias todas nominativas 
e sem valor nominal, do qual está integralizado R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais). Artigo 6º - Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assembleia Geral. Artigo 7º - O 
Capital Social será sempre constituído, no mínimo, por 51% (cinqüenta e um por cento) de 
ações ordinárias nominativas. Artigo 8º - A Companhia poderá, mediante deliberação da As-
sembleia Geral, criar classes de ações, com favorecimentos diferentes, ou promover aumento 
de classes então existentes sem guardar proporção entre elas. Parágrafo Único - Os aumen-
tos de capital, por nova subscrição, respeitado o limite estabelecido no Art. 7º, poderão ser fei-
tos com ações de todas as classes, ou somente de uma ou mais delas, independentemente de 
proporcionalidade. Artigo 9º - Os acionistas de ações preferenciais adquirirão direito a voto se 
a Companhia, por 03 (três) exercícios consecutivos, contados da criação da respectiva classe, 
deixar de pagar os dividendos mínimos ou fi xos. Parágrafo Único - Esse direito cessará com o 
pagamento dos respectivos dividendos. Artigo 10º - As ações preferenciais terão participação, 
nos aumentos de capital decorrentes da capitalização das reservas de lucros, em igualdade de 
condições com as ordinárias. Artigo 11 - Os acionistas, na proporção das ações que possuí-
rem, terão direito de preferência para a subscrição de novas ações e/ou valores mobiliários 
conversíveis em ações. Parágrafo Único - O prazo para exercício do direito de preferência 
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação no Diário Oficial, da ata de au-
torização do respectivo aumento ou do competente aviso. A Assembleia que autorizar a emis-
são poderá ampliar o prazo mencionado até o dobro. Artigo 12 - Nos aumentos de capital 
mediante subscrição de ações, ou conversão nestas, de títulos ou créditos, a Assembleia Geral 
poderá estabelecer que ao novo capital sejam atribuídos dividendos calculados “pro rata tem-
poris”, tendo em vista a época de sua homologação ou conversão, desde que seja dado conhe-
cimento antecipado do fato aos interessados. Artigo 13 - As ações decorrentes de bonificações 
serão emitidas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da ata que a 
autorizar. Artigo 14 - A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, a fim de mantê-las em 
tesouraria, na forma da lei, mediante autorização da Diretoria. Capítulo III - Assembleia Geral 
- Artigo 15 - A Assembleia Geral, com a competência prevista em lei, reúne-se ordinariamente 
dentro dos 3 (três) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinaria-
mente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Único - A Assembleia Geral 
será convocada pelo Diretor Presidente ou pelas pessoas previstas em lei, sendo seus traba-
lhos instalados e dirigidos pelo Diretor Presidente e por um membro da Diretoria, ou, na falta 
destes, por presidente e secretário escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 16 - Só pode-
rão participar da Assembleia Geral, e votar em suas deliberações, os acionistas cujas ações 
estejam registradas em seu nome, no livro competente, até a data da Assembleia. Parágrafo 
Único - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído 
há menos de 1 (um) ano da data da Assembleia Geral, que seja acionista ou membro da Dire-
toria Executiva, ou ainda por advogado. Capítulo IV - Administração - Artigo 17 - A Compa-
nhia será administrada pela Diretoria Executiva. § 1° - A posse dos membros eleitos para a Di-
retoria far-se-á mediante termo lavrado no livro de Atas de reuniões da Diretoria, nos 30 (trinta) 
dias seguintes à homologação pela autoridade competente, permanecendo os membros subs-
tituídos no pleno exercício de suas funções até a posse dos substitutos. § 2° - Compete à As-
sembleia Geral fixar a remuneração dos membros da Diretoria, que poderá ser votada como 
verba individual ou global para o órgão, cabendo, então, a este deliberar sobre a sua distribui-
ção. Capítulo V - Diretoria Executiva - Artigo 18 - A Diretoria Executiva da COMPANHIA, 

eleita pela Assembléia Geral, com mandato de 03 (três) anos, será composta de, no mínimo, 03 
(três) membros, sendo um diretor Presidente e os demais sem designação especial, acionistas 
ou não, todos residentes no país, podendo ser reeleitos. § 1º - Na primeira reunião da Diretoria 
Executiva, o Diretor Presidente designará as funções específicas a serem exercidas individual-
mente, respeitadas as disposições legais e estatutárias. § 2° - No impedimento ou ausência 
temporária de qualquer Diretor, competirá ao Diretor Presidente, ou aos demais membros da 
Diretoria Executiva se este não o fi zer, indicar o substituto, sempre dentre os membros da Dire-
toria Executiva, o qual exercerá as respectivas funções sem prejuízo de suas próprias, até 
cessados os motivos do impedimento ou ausência. § 3° - No caso de vaga, por qualquer motivo, 
de um dos cargos da Diretoria, competirá ao Diretor Presidente indicar o substituto, ou, se não 
o fizer, à Diretoria, o qual exercerá o mandato até a realização da primeira Assembleia Geral, a 
ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, que deliberará sobre o provimento defi nitivo do cargo. 
O substituto eleito exercerá o cargo até o término do mandato do substituído. Artigo 19 - Com-
pete à Diretoria Executiva, na forma prevista neste estatuto, a gestão dos negócios sociais em 
geral, e a prática de todos os atos de administração, necessários ou convenientes ao cumpri-
mento do objeto social, executando e fazendo executar as deliberações da Assembleia Geral.
Parágrafo Único - É vedada à Diretoria a prática, em nome da Companhia, de atos de qualquer 
natureza, estranhos ao objeto social Artigo 20 - Sem prejuízo das atribuições comuns aos Di-
retores, compete ao Diretor- Presidente representar a Companhia ativa e passivamente, em 
juízo ou fora dele, bem como convocar e presidir as reuniões de Diretoria. Artigo 21 - Com as 
exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou contrato que implique responsabilidade ou 
obrigação por parte da Companhia deverá sempre ser celebrado por dois Diretores ou por um 
Diretor e um procurador. Parágrafo Único - A Companhia poderá ser representada por um Di-
retor: a) quando se tratar de receber ou dar quitações de importância ou valores devidos à 
Companhia; b) fi rmar correspondência e atos de simples rotina; c) endossar títulos para efeitos 
de cobrança ou depósito em nome da Companhia; d) representar a Companhia perante os ór-
gãos públicos das esferas Federal, Estadual e Municipal, e ainda perante autarquias e agências 
regulatórias. Artigo 22 - A nomeação de procuradores da Companhia far-se-á por instrumento 
assinado por 2 (dois) Diretores, especificando os poderes conferidos e os limites de competên-
cia, devendo ter prazo de validade. Parágrafo Único - A Companhia, para fins judiciais, será 
representada por procurador cujo mandato poderá ter prazo indeterminado de validade. Artigo 
23 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente a cada 60 (sessenta) dias e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais o exigirem, devidamente convocada pelo Diretor Presidente 
ou 2 (dois) Diretores, deliberando validamente, desde que presente a sua maioria absoluta.
Parágrafo Único - A Diretoria Executiva deliberará por maioria de votos, cabendo ao Diretor 
Presidente o voto de qualidade em caso de empate. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 24 
- O Conselho Fiscal, composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, 
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, funcionará nos exercícios sociais em que for 
instalado por solicitação dos acionistas, na forma da lei. Artigo 25 - O Conselho Fiscal, quando 
em funcionamento, terá os poderes e atribuições que lhe são fixados em lei. Parágrafo Único 
- Os membros do Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terão a remuneração que lhes 
for estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger, observando, a respeito, o que dispuser a 
lei. Capítulo VIII - Exercício Social, Reservas e Lucros - Artigo 26 - O exercício social coin-
cidirá com o ano civil, terminando no dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 27 - Em 30 de 
junho e 31 de dezembro de cada ano, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras 
previstas em lei, observadas as normas então vigentes. A Companhia poderá levantar balanço 
trimestral. Artigo 28 - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acu-
mulados, se houver, e da provisão para pagamento do Imposto de Renda, por deliberação de 
Assembleia Geral poderá ser retirada parcela destinada à participação da Diretoria no lucro, 
observados os limites definidos em lei, e cujo pagamento ficará condicionado à efetiva atribui-
ção aos acionistas do dividendo obrigatório estipulado no parágrafo 1º deste artigo. § 1° - O 
lucro líquido terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva 
Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social; b) do saldo remanescente, 
ajustado consoante o disposto no artigo 202 da Lei 6.404/76, 10% (dez por cento), no mínimo, 
serão distribuídos aos acionistas como dividendo obrigatório e o saldo, se for o caso, que não 
for apropriado à Reserva de que trata o parágrafo seguinte, ou retido na forma prevista em or-
çamento de capital aprovado em Assembleia Geral, terá a destinação que essa deliberar. § 2°
- A reserva de investimento e capital de giro  terá por finalidade  assegurar investimentos em 
ativo permanente e acréscimo do capital de giro podendo, inclusive, absorver prejuízos. Será 
formada com a parcela anual mínima de 20 % (vinte por cento)  do saldo liquido apurado após 
as destinações previstas no § 1 º deste artigo. § 3° - A reserva prevista no parágrafo anterior 
não poderá, em conjunto com  a reserva legal,  exceder o valor do capital social. A Assembleia 
Geral, quando  atingido esse limite ou se entender suficiente  o valor da reserva estatutária, 
deliberará sobre a aplicação  do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou 
na distribuição dos dividendos. Artigo 29 - A Assembleia Geral, por proposta da Diretoria Exe-
cutiva, poderá declarar dividendos à conta do lucro apurado no balanço semestral, bem como 
declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os 
limites legais. Artigo 30 - Prescreve em 3 (três) anos a ação para haver dividendos, contados 
da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas. Capítulo VIII - Liquidação - 
Artigo 31 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei. Capítulo IX - Dis-
posições Transitórias - Artigo 32 - Os casos omissos no presente Estatuto serão regidos pela 
legislação em vigor pertinente à matéria”. Diante da aprovação, por unanimidade, do Estatuto 
Social, o Sr. Presidente declarou constituída a Unimed Previdência Privada S.A., colocando 
em discussão e votação a eleição da primeira Diretoria da Companhia, o que resultou a eleição, 
por unanimidade de votos, e por um mandato de 3 (três) anos, dos seguintes membros: como 
Diretor Presidente Rafael Moliterno Neto, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de 
Identidade RG nº. 3.857.407-X-SSP/SP e CPF/MF nº 017.400.108-84, residente e domiciliado 
na Rua João Zanaga, 355, Jardim Santana - Americana - SP, e como Diretores sem designação 
específi ca Alexandre Augusto Ruschi Filho, brasileiro, médico, casado, residente a Rua Ala-
or de Queiroz Araújo, 115 apto. 601 - Santa Helena- Vitória/ES, portador da Cédula de Identida-
de nº 261.917/ES e inscrito no CPF/MF nº 450.772.317-53; e Mauri Aparecido Raphaelli, 
brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 962.602-6-SSP/PR, CPF/
MF nº. 235.092.019-49, residente e domiciliado na Rua Santos, 786, apto 41, 4º andar, Centro 
- Londrina - PR. Aos Diretores foram fixados honorários de R$100,00 (cem reais) mensais para 
cada um. Os Diretores, ora eleitos, declaram conhecer plenamente a legislação, preencher to-
dos os requisitos legais e os constantes da Resolução CNSP 136/05 para o exercício do cargo 
para o qual foram eleitos e não estarem impedidos, por lei especial, de exercer a administração 
de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, subor-
no, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. A seguir o Sr. Presidente informou que os diretores tomarão posse após homolo-
gação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Para fi nalizar, os acionistas presen-
tes, para dar cumprimento as normas da SUSEP, aprovaram as designações específicas dos 
diretores eleitos, ficando como responsável pelo cumprimento do disposto na lei 9.613/98, 
responsável pelos controles internos e responsável pelas relações com a SUSEP, Rafael Moli-
terno Neto; e responsável administrativo/financeiro, responsável pela Contabilidade, responsá-
vel técnico e responsável pela obrigatoriedade de registro das apólices e endossos emitidos e 
dos cosseguros aceitos pelas sociedades seguradoras em contas específicas e exclusivas para 
este fim, Alexandre Augusto Ruschi Filho. O Conselho Fiscal não foi instalado, por não 
haver solicitação dos Acionistas, de acordo com o artigo 161 da Lei 6.404/76. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a la-
vratura da presente ata, que emitida em duplicata, consoante a determinação do § 4º do art. 87, 
da Lei 6.404/76, foi lida na reabertura e aprovada, sendo assinada pelos presentes, em ambas 
as vias, sendo uma para permanecer em poder da Companhia e outra destinada ao registro do 
comércio. São Paulo, 09 de junho de 2010. Por Unimed Seguradora S.A.: Rafael Moliterno 
Neto - Diretor Presidente; Mauri Aparecido Raphaelli - Diretor de Negócios; Alexandre Au-
gusto Ruschi Filho - Diretor Técnico. Por Unimed do Brasil Confederação Nacional das 
Cooperativas Médicas: Eudes de Freitas Aquino - Diretor Presidente; Luiz Carlos Misurelli 
Palmquist - Diretor Vice Presidente; Therezinha de Jesus Corrêa - OAB/SP 9474. JUCESP/
NIRE nº 35300387813. em 30/11/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

De cinemas a espetáculos musicais.
De teatros a grandes exposições.
Caderno 2: sua agenda cultural.

De segunda 
a sexta  

no Estadão.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM CAGECE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20100219

OBJETO: Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de bomba dosadora duplex 
tipo diafragma, bomba de pressão tipo booster e clorador para cloro gasoso, conforme 
especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: 
No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 30/12/2010 às 09:30 (horário de Brasília). 
OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.
br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 14 de Dezembro de 2010. FRANCISCO 
WAGNER DE SOUSA VERAS - PREGOEIRO

economista


