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RESOLUÇÃO Nº 02/2019.  

 

Prorroga o prazo para regularização das permissões e 

autorizações de uso definidas na Resolução nº. 39, de 07 de 

novembro de 2017, e dá outras providencias. 

 

Os diretores da CEAGESP Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 

Paulo, constituídos pelo Diretor Presidente Sr. JOHNNI HUNTER NOGUEIRA, 

nomeado através da Ata da Extraordinária do Conselho de Administração nº 06/2017, 

de 17/02/2017 (registro JUCESP nº 267.549/17-9); Ata da Reunião Extraordinária do 

Conselho de Administração nº 12/2017, de 26/05/2017 (Reti-ratificação da Ata nº 

06/2017) registro JUCESP nº 267.550/17-0), e o Diretor Técnico Operacional Sr. 

CARLOS DE ORLEANS GUIMARAES SOBRINHO, nomeado através da Ata da 

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº 01/2019, de 08/04/2019 

(registrada na Junta Comercial sob o nº 297.711/19-2); reunidos na Reunião de 

Diretoria, decidem: 

 

Considerando o esgotamento do prazo estabelecido na Resolução nº. 39/2017 e 

39/19-A, para fins de regularização das permissões e autorizações de uso; 

 

Considerando a necessidade de continuidade das regularizações em atendimento ao 

V. Acórdão 2050/15; 

 

Resolvem: 

 

Art. 1º. Fica prorrogado e definido o prazo para regularização das Permissões e 

Autorizações de Usos descritas nas Resoluções nºs. 39/17 e 39/19-A, até 31 de janeiro 

de 2020. 

 

§ 1º – O pedido de regularização será examinado em até 60 (sessenta) dias, após 

cumpridas as formalidades legais descritas nas Resoluções nºs. 39/17 e 39/19-A. 
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§ 2º - Na hipótese de indeferimento motivado do pedido de regularização, o interessado 

deverá ser notificado para exercer o seu direito de defesa em 10 (dez) dias. 

 

§ 3º - Apresentada a defesa a que se refere o parágrafo anterior, e depois de 

devidamente autuada e processada, será analisada e julgada em até 60 (sessenta) 

dias pela administração. 

 

§ 4º - Os prazos acima estabelecidos serão contados em dias úteis. 

 

Art. 2º. Aplicam-se subsidiariamente as normas e regulamentos internos da 

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, nos processos de 

regularizações descritas nas Resoluções nºs. 39/17 e 39/19-A. 

 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se os 

efeitos a vigência das Resoluções nºs. 39/17 e 39/19-A. 

 

São Paulo, em 07 de novembro de 2019. 

                                         

                                                       JOHNNI HUNTER NOGUEIRA 
      Diretor Presidente 

 

 


