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ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ/MF n° 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ALPHAVILLE URBANISMO S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia 
17 de abril de 2017, às 09h30, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) as contas dos administradores, 
o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016; (ii) a destinação do resultado da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) a eleição dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia; (iv) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício 
de 2016; (v) exclusão do cargo de Diretor de Planejamento e Novos Negócios da Companhia, alteração das regras de 
representação da Companhia, bem como de alçadas da Diretoria da Companhia; e (vi) consolidação do Estatuto Social 
da Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com 
as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 28 de março de 2017.

RICARDO LEONEL SCAVAZZA - Membro do Conselho de Administração

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020764-
93.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Simone Paula Miranda, OAB/SP Nº 224.351, CPF 162.584.948-62, que Riccardo 
Faresin e Suzi Faresin Jesus lhe ajuizaram uma ação de Procedimento Sumário objetivando seja 
a mesma julgada procedente com a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos 
danos causados aos requerentes no valor de R$ 37.966,66 (Nov/2014), e ainda, a condenação da 
requerida ao pagamento custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, 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 os 20 dias supra, 
apresente resposta. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado 
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro e 2016. 

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017328-
46.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Eventuais interessados desconhecidos, que lhe foi proposta uma ação de Tutela Antecipada 
Antecedente por parte de Marcos Eduardo Francisco, alegando em síntese: A Associação indicada 
acima foi fundada em 15/12/2005, oportunidade em que os presentes deliberaram e aprovaram o 
Estatuto Social, bem como a eleição e a posse de sua primeira Diretoria e Conselho Fiscal, para o 
triênio 15/12/2005 a 15/15/2007, conforme ata de fundação lavrada na referida data. Após a 
deliberação e aprovação do estatuto social e após a eleição da única chapa que se apresentou para 
concorrer ao pleito, a Diretoria da Associação foi constituída da seguinte forma: Presidente Marcos 
Eduardo Francisco, Vice José Eduardo Medeiros de Carvalho, 1º Secretário Osvaldo Olinto Júnior, 2º 
Secretário Marco António Magalhães, 1º Tesoureiro Adriana Aparecida Gomes, 2º Tesoureiro José 
Bernardo da Silva Filho, Diretor Social Alice Aparecida Soares, Conselho Fiscal, Osvaldo Luis 
Alexandre, José Bernardo da Silva Filho e Marilda Francisca de Faria. Não foram eleitos suplentes 
para a Diretoria e conselho Fiscal. Tendo o autor requerido a antecipação da tutela para a nomeação 
do requerente interessado como administrador provisório da Associação denominada Associação 
Popular Fraternidade Cristã, com a procedência total da ação. Dando-se à causa o valor de 
R$1.000,00. 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. 

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000265-
71.2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA 
KOWALISKI, Avenida Santa Catarina, 2323, Vila Mascote - CEP 04378- 400, São Paulo-SP, CPF 
246.895.718-05, RG 28.348.831-1, Casada, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.712,10 (Dez/2013), acrescidos 
de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para sua 
filha, firmado entre as partes e não pago no período de abril/2012 a janeiro/2013. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir 
os 20 dias úteis supra, pague o débito atualizado e honorários advocatícios correspondentes à 5% 
(cinco por cento do valor da causa (ficando isento das custas processuais) ou ofereça embargos, sob 
pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo, (art. 700 do NCPC), presumindo-se como 
verdadeiros os fatos. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

4ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1010833-23.2015.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Hernandez Rodrigues Transporte de Cargas Ltda, São Paulo-SP, CNPJ 
07.962.032/0001-17, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de G & G Auto Posto 
Ltda, alegando em síntese: a ré abastecia seus veículos de transporte no posto de combustível do 
autor e acumulou um débito atualizado de R$ 20.451,86 de cujo valor tornou-se inadimplente. 
Encontrando-se a ré 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, a ré será considerada 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 São Paulo, aos 27 de março de 2017. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044477-97.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sang Duk Kim, na forma da lei, etc. FAZ SABER a GEORGIA ANDREIA FORNACIARI, CPF. 
319.906.468-08, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, para 
o recebimento de R$ 16.490,47 (Maio/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA 
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, 
ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato 
inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257, III do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. - CNPJ nº 05.883.884/0001-93...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. - Barueri - SP
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSILatina Arrenda-
mento Mercantil S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto quanto à não reclassifi cação mencionada no parágrafo “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações fi nanceiras referidas acima apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da CSILatina Ar-
rendamento Mercantil S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações 
e os seus fl uxos de caixa para o semestre e exercício fi ndos naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.
Base para opinião com ressalva: A Companhia registra as suas operações de arrenda-
mento e elabora as suas demonstrações fi nanceiras com a observância das diretrizes contá-
beis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, que requerem o ajuste ao valor presente da 
carteira de arrendamento mercantil como provisão para superveniência ou insufi ciência de 
depreciação, classifi cada no ativo permanente, conforme mencionado na nota explicativa nº 
3e. Essas diretrizes não requerem a reclassifi cação das operações de arrendamento, que 
permanecem registradas de acordo com as disposições da Lei nº 6.099/74, para as rubricas 
do ativo circulante e realizável a longo prazo, e rendas e despesas de arrendamento, embora 
resultem na apresentação do resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.
Ênfase: Conforme mencionado na nota explicativa n° 17a, em 31 de dezembro de 2016 a 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Companhia apresenta créditos tributários ativos no montante de R$12.279 mil, substancial-
mente representados por prejuízos fi scais oriundos da exclusão dos ajustes de superveniên-
cia de depreciação na base de cálculo do imposto de renda, tendo sido constituída provisão 
para imposto de renda diferido (passivo) relativo ao referido ajuste no montante de R$5.479 
mil. A realização desses créditos tributários está condicionada à geração de lucros tributáveis 
futuros. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações  nanceiras e o rela-
tório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informa-
ções que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstra-
ções fi nanceiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações fi nanceiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações  nanceiras: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-
ção das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações  nanceiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, den-
tro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e 
mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras 
ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso rela-
tório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi cien-
te referente às informações fi nanceiras das entidades ou atividade de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações fi nanceiras consolidadas. Somos responsá-
veis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião da auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles in-
ternos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2017

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Marcelo Luis Teixeira Santos
Contador - CRC nº 1 PR 050377/O-6

A DIRETORIA                                                                                                                                                          ALAN LEITE RIBEIRO - CRC 1SP 222865/O-4

A rubrica “Outras Obrigações - Diversas” apresenta a seguinte composição: (a) Refere-se a 
valores de VRG pagos antecipadamente e estão sujeitos à atualização, com base nos 
mesmos índices estabelecidos nos contratos de arrendamento mercantil a que estão 
vinculados. (b) Despesas de Pessoal inclui provisões de R$ 204 (R$ 150 em 2015) para 
pagamento de comissão de vendas, R$ 270 para pagamento da PLR (R$ 382 em 2015) e R$ 
142 (R$ 216 em 2015) a serem pagos para administração a título de remuneração. (c) Outros 
pagamentos referem-se substancialmente aos valores devidos aos fornecedores de bens e 
serviços relacionados com a aquisição de bens relativos às operações de arrendamento 
mercantil no valor de R$ 11.139 (R$ 11.783 em 2015) e R$ 4.568 (R$ 2.223 em 2015) 
relacionados a fornecedores diversos não relacionados à operação de “leasing”. (d) Credores 
diversos referem-se substancialmente a recebimentos antecipados de parcelas de 
arrendamento mercantil e créditos não identifi cados.
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os principais 
processos em aberto em 31 de dezembro de 2016 e 2015 são relacionados a ações 
trabalhistas e de acordo com a avaliação dos advogados é assim sumarizado:
  Valor estimado
  pelos advogados/ Provisão
 Quantidade de ações Valor das Causas contábil
 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Provável (i) - 2 -  13 - 700
Possível (ii) 3 2 3.017 6.139  -  -
Total geral 3 4 3.017 6.152  -  700
(i) Os processos trabalhistas classificados como de perda provável no montante total 
de R$ 0 (R$ 700 em 2015) referiam-se a processos trabalhistas em que ex-prestadores 
de serviços contratados pela Companhia pleiteiam reconhecimento de vínculo 
trabalhista, esses casos foram encerrados em 2016 virtude de acordo judicial 
homologado no valor de R$ 814. (ii) Os processos trabalhistas no valor de R$ 3.017 
(R$ 6.139 em 2015), classificados como de perda possível, referem-se a ações judiciais 
movidas por ex-empregados ou ex-prestadores de serviços buscando pretensos 
direitos trabalhistas. É importante salientar que tal montante corresponde aos valores 
das causas arbitrados pelos ex-empregados ou prestadores de serviços, e que todas as 
referidas ações trabalhistas encontram-se em seu estágio inicial, ou em fase de 
recursos, motivo pelo qual a Administração considera que, mesmo em caso de 
deferimento integral ou parcial dessas ações, eventuais valores a pagar seriam 
substancialmente reduzidos. A CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. não possuía 
contingências tributárias ou cíveis com probabilidade de perda “possível” ou 
“provável” em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
 Contingências Trabalhistas
Saldos em 31 de dezembro de 2015  700
Constituições/Reestimativas 138
Pagamentos  -
Saldos em 30 de junho de 2016  838
Constituições/Reestimativas (24)
Pagamentos  (814)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  -

16. Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
IRPJ Refi s (a)  55   38 
IRPJ a pagar corrente  204  346
CSLL Refi s (a)  74   51 
Impostos sobre salários a recolher  293   236 
PIS Refi s (a)  5   4 
PIS a pagar corrente  24   18 
COFINS Refi s (a)  28   19 
COFINS a pagar corrente  148   113 
Outros impostos a recolher  130   295 
Total do Curto Prazo 961   1.120 
IRPJ Refi s (a) 777   831 
CSLL Refi s (a)  1.032   1.104 
PIS Refi s (a) 72  77 
COFINS Refi s (a) 385   412 
Provisão para imposto de renda diferido (b) 5.479   14.165 
Crédito tributário (IR e CSLL Diferidos)
 sobre exclusões temporárias (b) 3.199  2.116 
Total do Longo Prazo 10.944   18.705 
Total  11.905   19.825 
(a) Refere-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18. (b) A provisão para IR 
Diferido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo de Superveniência de 
Depreciação em cada período, bem como IR e CSLL sobre o valor dos Ajustes Temporários da 
Marcação a Mercado, Variação Cambial e garantia de valor residual (opção de venda) 
totalizando o valor de R$ 8.678 (R$ 16.280 em 2015), detalhado na nota 17(a).
17. Demonstração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido (CSLL) 
Conciliação do Imposto de 2º semestre
 renda e Contribuição Social de 2016 31/12/2016 31/12/2015
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de
 renda e Contribuição Social 4.137 5.481 8.560
Alíquota Vigente 45% 45% 40%
Expectativa de despesa (crédito) de Imposto
 IRPJ e CSLL de acordo com a alíquota vigente  (1.862) (2.467) (3.424)
Efeito do IRPJ e da CSLL
 sobre as diferenças permanentes  (63)  (123) (210)
Efeito de majoração da alíquota da CSLL sobre
 Base Negativa e Adições Temporárias - - 309
Outros  51  98  46
Despesa (crédito) de IRPJ e CSLL (1.874) (2.492) (3.279)

transição, deverá ser de no mínimo 2,5% e no máximo 5% do montante dos ativos 
ponderados pelo risco, sendo que este percentual será estabelecido pelo BACEN conforme as 
condições macroeconômicas da época. As novas regras de Basileia III passaram a vigorar a 
partir de 1º de outubro de 2013 e seguem cronograma elaborado internacionalmente até 
sua efetiva implantação em 1º de janeiro de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas 
a apuração das exigibilidades de patrimônio de referência e o índice de Basileia:
 31/12/2016 31/12/2015
Patrimônio de referência para comparação
 com os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 33.408 34.132
Patrimônio de referência Nível I 32.548 31.279
 Patrimônio líquido 34.514 31.524
 Ajustes prudenciais (Resolução 4.192/13) (1.966) (245)
Patrimônio de referência Nível II 860 2.853
Ativos ponderados pelo Risco (a)
 RWAcpad (anteriormente Pepr) 3.677 10.702
 RWAcam (anteriormente Pcam) 280 1.990
 RWAjur1 + RWAjur2 (anteriormente Pjur1+Pjur2) 5.085 3.593
 RWAopad (Risco operacional)  4.687  4.793
Patrimônio de referência mínimo exigido (RWA x 9,875%) 13.729 21.078
Adicional de Conservação de Capital Principal  869  -
Patrimônio de referência mínimo exigido (RWA x 9,875%) 14.598 21.078
Índice de Basiléia 24,03% 17,81%
 Saldo Utilizados para cálculo do RWA  139.029   191.623 
 Exposição ao risco de crédito –
  RWAcpad (anteriormente Pepr)  37.235   97.290 
 Ativos de câmbio – RWAcam (anteriormente Pcam)  2.839   18.094 
 Ativos indexados a juros pré –
  RWAjur1 (anteriormente Pjur1)  17.276   12.800 
 Ativos indexados a cupom
  cambial – RWAjur2 (anteriormente Pjur2)  34.218   19.864 
 Exposição ao risco operacional - RWAopad (Anteriomente Popr)  47.461   43.575 
Em 31 de dezembro de 2016, o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$ 
18.810 (R$ 13.053 em 2015), respectivamente, o Patrimônio de Referência Mínimo Exigido 
pelo BACEN.
24. Demonstrativo das Despesas Administrativas
Despesas Administrativas 2º Semestre 2016 31/12/2016 31/12/2015
Despesas de comunicação  (92)  (179)  (183)
Despesas de água energia e gás  (11)  (27)  (23)
Despesas de aluguéis   (94)  (193)  (220)
Despesas de manutenção
 e conservação de bens  (7)  (10)  (16)
Despesas de material  (6)  (10)  (15)
Despesas de processamento de dados  (541)  (1.210)  (1.078)
Despesas de promoções e relações públicas   (97)  (156)  (139)
Despesas de publicações   (70)  (136)  (66)
Despesas de seguros  (34)  (68)  (69)
Despesas de serviços de terceiros   (385)  (899)  (787)
Despesas de serviço técnico especializado  (225)  (503)  (447)
Despesas de transporte  (2)  (2)  (2)
Despesas de viagem ao exterior  (79)  (113)  (68)
Despesas de viagem ao País   (36)  (63)  (70)
Outras despesas administrativas (a)  (804)  (1.590)  (59)
Despesas com amortização do intangível  (44)  (95)  (1.853)
Depreciação de bens de uso próprio  (60)  (242)  (1.747)
Total  (2.587)  (5.496)  (6.842)
(a) A rubrica Outras despesas administrativas refere-se a diversos itens, sendo os mais 
relevantes, despesas bancárias R$ 125 (R$ 168), juros R$ 411 (R$ 400) e armazenamento 
R$ 212 (R$ 535).
25. Outras Receitas Operacionais
 2º Semestre 2016 31/12/2016 31/12/2015
Valor proporcional de contraprestação (a)  3.356  6.437  3.813 
Blind-Discount- Descontos obtidos  64   188   - 
Juros ativos  8   22   63 
Encargos  13   69   29 
Reversão de contingências jurídicas (b)  814  814   490 
Outras  1   14   69 
Total  4.256   7.544   4.464 
(a) Valor proporcional de bens refere-se a equipamentos que já estão em uso pelos clientes, 
antes do início do contrato de Arrendamento. (b) A reversão foi devido a pagamento de 
contingência trabalhista ocorrido no período. 
26. Demonstrativo de Outras Despesas Operacionais 
Outras Despesas Operacionais 2º Semestre de 2016 31/12/2016 31/12/2015
Descontos Concedidos  (25)  (47) -
Taxas diversas  -   (3) -
Provisão para passivos
 contingentes (nota 15)  24   (114) 728
Total  (1)  (164)  (728) 
27. Resultado não Operacional 
Descrição 2º Semestre 2016 31/12/2016 31/12/2015
Receitas de Danos e Reparos  332   439  298 
Lucro decorrente da
 venda de bens a terceiros (a)  1.429   2.167  807 
Prejuízo decorrente da
 venda de bens a terceiros (a)  (674)  (1.166)  (1.490)
Reversão de Provisão não Operacional -  -  1.158 
Outras Receitas não Operacionais  13   14  12 
Outras Despesas não Operacionais (b)  (89)  (451)  (18)
Total  1.011   1.003   767 
(a) O Resultado não operacional é decorrente principalmente de lucro ou prejuízo na venda 
de bens não de uso próprio (BNDU) quando estes retornam da operação de “leasing” e são 
alienados a terceiros. (b) Valor referente a constituição de provisão para redução ao valor 
recuperável de ativos “Impairment”. (nota 10 – Outros Valores e Bens).

20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em observância ao disposto no artigo 4º, 
caput e parágrafo único, da Resolução CMN nº 3.605/08, no artigo 199 da Lei das S/A e no 
Artigo 25, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado em AGOE realizada em 
30 de abril de 2016, o aumento de capital social, mediante capitalização da reserva de 
lucros, no valor de R$ 1.130.315, passando este de R$ 14.648.278, para R$ 15.778.594, sem 
emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, § 1º, da Lei das S/A.  O capital social é 
representado por 14.648.278 ações ordinárias escriturais sem valor nominal, apresentando 
a seguinte composição:
 31/12/2016 31/12/2015
   Quanti- Valor da  Quanti- Valor da
  Partici- dade de participa- Partici- dade de participa-
Acionista Sede pação % Ações ção (R$ mil) pação % Ações ção (R$ mil)
CSI Financial Inc. EUA 99,99999% 14.648.277 15.779 99,99999%  14.648.277   14.648 
Executive Personal
 Computer EUA 0,00001% 1 0,001 0,00001% 1 0,001
Total  100% 14.648.278 15.779 100%  14.648.278   14.648 
b) Reserva Legal: A reserva legal é constituída sobre o lucro apresentado ao fi nal do 
exercício no percentual de 5% conforme estatuto social. c) Dividendos: Aos acionistas são 
assegurados 25% de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido ajustado, 
de acordo com a legislação societária. Em 31 de dezembro de 2016, os acionistas optaram 
por utilizar os dividendos para constituição de reserva para fortalecimento do patrimônio 
líquido da companhia, que será ratifi cado em assembleia geral ordinária, assim como foi 
feito em 2015.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes 
relacionadas são empréstimos contratados de sua Matriz e coligada nos Estados Unidos da 
América, efetuadas a preços e condições normais de mercado, contendo valores, prazos e 
taxas usuais, e seus saldos estão a seguir enumerados:
 Saldo em Saldo em
 31/12/2016 31/12/2015
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda prazo prazo prazo prazo
Empréstimo no exterior
 (“Intercompany”) (a) US$ - 6.879 - 8.150
Empréstimos TCC (b) US$ 6.806 4.092 16.394 5.887
Dívida Subordinada (nota 22) US$ 4.299 3.439 - 9.170
(a) A Companhia possui empréstimos denominados em moeda estrangeira, captados junto 
à matriz do grupo (“Intercompany Loans”). Os contratos de empréstimos no exterior 
realizados com a matriz possuem cláusula que limita sua correção à variação do CDI. (b) 
Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto a Tokyo Century 
Corporation, acionista da controladora da CSILatina Arrendamento Mercantil. Durante o 
exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 a remuneração dos administradores totalizou 
R$ 1.725 (R$ 1.723 em 2015) e inclui provisão de R$ 142 (R$ 216 em 2015) a ser paga 
integralmente até agosto de 2019.  A companhia não possui benefícios de longo prazo, de 
rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o pessoal-chave 
da administração.
22. Dívidas Subordinadas: Estão representadas por empréstimos contratados de acordo 
com as Normas do BACEN, os quais são utilizados como Patrimônio de Referência - Nível II, 
para apuração dos limites operacionais.
 31/12/2016 31/12/2015
  Venci-  Juros Curto Longo Curto Longo
Título Emissão mento  Principal  (a.a.) Prazo Prazo Prazo Prazo
Dívida
 Subordinada (i) 22/02/2012 22/02/2018 2.142 1,12% - 4.299 - 5.095
Dívida
 Subordinada (i) 05/04/2012 06/04/2017 1.830 1,15% 3.439 - - 4.075
Total     3.439 4.299 - 9.170
(i) Em 2016 houve redução dos saldos devido à variação cambial negativa.
23. Limites Operacionais (Acordo de Basileia): O BACEN emitiu a partir de 1º de 
março de 2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto de 
normativos que regulamentam as recomendações do Comitê Basileia relativas à 
estrutura de capital das instituições fi nanceiras. Conhecidas como Basileia III, as novas 
regras buscam aprimorar a capacidade destas instituições em absorver os impactos de 
eventuais crises, fortalecendo a estabilidade fi nanceira e aumentando a quantidade e a 
qualidade do capital regulamentar. Estes normativos tratam dos seguintes assuntos: 
• Nova metodologia de apuração do capital regulamentar (Patrimônio de Referência - 
PR), que continuará a ser dividido nos níveis I e II. (Resolução 4.193/13) • Nova 
metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando 
requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do 
Adicional de Capital Principal. (Resolução 4.192/13). As regras de Basileia III buscam 
melhorar a qualidade do capital das instituições fi nanceiras, restringindo a utilização de 
instrumentos fi nanceiros que não apresentam capacidade de absorver perdas e pela 
dedução de ativos que podem comprometer o valor do capital devido à sua baixa 
liquidez, dependência de lucro futuro para realização ou difi culdade de mensuração do 
seu valor. Dentre estes instrumentos, destacam-se os créditos tributários, os ativos 
intangíveis e os investimentos em empresas não controladas, especialmente aquelas 
que atuam no ramo segurador. As novas regras para a apuração dos requisitos mínimos 
de capital estabelecem porcentagens do montante dos ativos ponderados pelo risco e 
constituem requerimentos de capital a serem observados pelas instituições fi nanceiras, 
e que seguirão o cronograma apresentado a seguir:
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital principal (a)   5,125 a 5,75 a 6,375 a 7,0 a
 (mínimo + adicional) 4,5% 4,5% 5,75% 7,0% 8,28% 9,5%
Nível I (b) (mínimo   6,625 a 7,25 a 7,875 a 8,5 a
 + adicional) 5,5% 5,5% 7,25% 8,5% 9,75% 11,0%
PR (c) (mínimo   10,5 a 10,5 a 10,5 a 10,5 a
 + adicional) 11,0% 11,0% 11,125% 11,75% 12,375% 13,0%
a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; b) Nível I - 
composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a 
instituição em funcionamento; e c) PR (patrimônio de referência) - composto pelo Nível I e 
por outros instrumentos subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramento 
da instituição. Também foi criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital 
suplementar de conservação (fi xo) e contracíclico (variável) que, ao fi nal do período de 

a) Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação: 
Descrição 31/12/2014 Constituição Reversão 31/12/2015 Constituição Reversão 31/12/2016
Imposto de renda e contribuição social  - Ativo
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias 4.869 - (1.614) 3.255 - (1.029) 2.226
Crédito Tributário - Base da CSLL 688 40 - 728 - (64) 664
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal 13.970 - (1.896) 12.074 - (2.685) 9.389
Total 19.527 40 (3.510) 16.057 - (3.778) 12.279
Imposto de renda e Contribuição social -  Passivo
IR Diferidos sobre diferenças temporárias (1.482) (634) - (2.116) (1.083) - (3.199)
Provisão para IR sobre superveniência (19.697) - 5.533 (14.164) - 8.685 (5.479)
Total (21.179) (634) 5.533 (16.280) (1.083) 8.685 (8.678)
Impostos diferidos líquidos (1.652) (594) 2.023 (223) (1.083) 4.907 3.601
b) Projeção de realização de impostos diferidos 
  2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   TOTAL 
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal  407   -  1.215  947  808  2.480   1.807  1.710  15  9.389 
Diferenças Temporárias  618   294   206   119   -   -   -   -   -   1.237 
Total do IR Diferido Ativo 1.025   294  1.421  1.066  808  2.480   1.807  1.710  15 10.626 
Créditos Tributários de Contribuição Social
Bases Negativas de Contribuição Social  -  -  353  311  -  -   -   -  -   664 
Diferenças Temporárias  494  235  165  95  -  -   -   -  -   989 
Total da CSLL Diferida Ativa  494  235  518   406   -  -   -   -   -   1.653 
Total          12.279 
Os ajustes na determinação do lucro real dos valores de superveniência de depreciação de 
bens e operações de arrendamento mercantil devem ter tratamento diferenciado de forma a 
não produzirem efeitos no momento das verifi cações para constituição e manutenção do 
registro contábil do crédito tributário. A probabilidade de realização do crédito tributário, 
portanto, deve desconsiderar o prejuízo gerado pela superveniência de depreciação, 
conforme parágrafo 5º do artigo 1º da Resolução nº 3.059, de 20 de dezembro de 2002 (com 
redação dada pela Resolução nº 3.355, de 31 de março de 2006). Ao dispensar a verifi cação 
do prazo de realização do crédito tributário originado de prejuízos fi scais ocasionados pela 
receita de superveniência entende-se que tal ajuste possui condição especial somente 
aplicável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a projeção de realização dos 
créditos tributários acima exclui os resultados oriundos de Superveniência de Depreciação, 
contemplando somente outras receitas e despesas.
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 2009, 
a CSILatina Arrendamento Mercantil, aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de 
Tributos Federais, instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. O programa Federal 
incluiu débitos administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional vencidos até 30 de novembro de 2008. O efeito bruto no resultado, em 
decorrência da redução de juros e multa, foi de R$ 378. As principais teses inseridas no 
programa foram PIS/COFINS sobre recebimento de Juros ao Capital Próprio e CPMF em 
operações de clientes. A opção pelo parcelamento dos débitos fi scais e previdenciários foi 
efetivada em novembro de 2009, com o valor total de R$ 2.864, dividido em 180 parcelas de 
R$ 15, atualizadas mensalmente pela taxa de juros Selic. O presente acordo encontra-se em 
dia e até o término do exercício de 2016 foram pagas 86 parcelas, restando um saldo 
remanescente de R$ 2.428 (R$ 2.536 em 2015), conforme quadro abaixo:

 31/12/2016 31/12/2015
IRPJ  832 869
CSLL  1.106 1.155
PIS  77 81
COFINS   413  431
Total REFIS 2.428 2.536
Imposto Valor bruto Juros Amortização Saldo Devedor
IRPJ 990 520 (678) 832
CSLL 1.277 686 (857) 1.106
PIS 94 64 (81) 77
COFINS 503 260 (350) 413
Total  2.864  1.530 (1.966)  2.428
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento mercantil 
recebidas antecipadamente no valor R$ 525 (R$ 0 em 2015) e a cessão de parcelas de 
arrendamento realizada com instituição fi nanceira sem retenção de riscos e benefícios, o 
resultado apropriado pela fl uência do prazo de vencimento em 2016 foi de R$ 3.250 (R$ 
3.742 em 2015) restando saldo a apropriar de R$ 1.757 (R$ 3.769 em 2015), conforme 
quadro abaixo:  Nova 
  Cessão/ Apropriação
Rendas Antecipadas 31/12/2015 Recebimentos ao Resultado 31/12/2016
Cessão de Parcelas de
 Arrendamento Mercantil 3.769 1.238 (3.250) 1.757
Recebimentos Antecipados 
 de Contraprestações - 525 - 525
Total 3.769 1.763 (3.250) 2.282

Engevix Engenharia e Projetos S/A
CNPJ/MF 00.103.582/0001-31 – NIRE: 35.300.19050-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 02 de março de 2017
Data, hora e local: 02/03/2017, às 14 horas, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. Convoca-
ção: Dispensada a publicação de editais, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, 
por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Presença: Totalidade dos 
acionistas. Mesa: José Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do Dia: (1) Renúncia 
e Eleição de membros da Diretoria. (2) Consolidação da Diretoria. O Sr. presidente informou aos presentes que estava em 
discussão as seguintes Deliberações: (1) Renúncia e Eleição de membros da Diretoria. Foi aceita por unanimidade de 
votos, a renúncia do diretor Eduardo Minoru Nagao, conforme correspondência datada de 01/03/2017, arquivada na sede 
da Companhia; Ato contínuo, foram eleitos para integrar a Diretoria da Companhia: Fernando da Silva Schmidt, portador do 
RG nº 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.994.019-95; e, Diego David Baptista de Souza, portador do RG 
6.650.374-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01; (2) Consolidação da Diretoria. O Sr.  presidente sugeriu 
consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, composta pelos senhores: Wilson Vieira, Fernando da Silva Schmidt 
e Diego David Baptista de Souza, todos denominados diretores, para um mandato unificado de 02 anos, a contar da presente 
data, devendo, contudo, permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores. Os diretores prestaram o compromisso 
de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme termos de posse, arquivados 
na sede da Companhia, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de 
exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou 
o senhor presidente da mesa, que os diretores ora eleitos/reconduzidos, estavam desde já empossados em seus respectivos 
cargos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim secretário e pelo Sr. presidente da mesa, a quem incumbe levá-la a 
registro no órgão competente, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da Companhia: (assinaturas) 
José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; p/ Fundo de Investimento em Participações 
Cevix (Edson Hydalgo Junior) e p/Nova Engevix Participações S.A. (José Antunes Sobrinho e Piercarlo Blando). Barueri/SP, 
02/03/2017. José Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 122.007/17-7 em 13/03/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Imobiliária Santa Therezinha S/A
CNPJ/MF nº 61.530.200/0001-40

Senhores Acionistas: em obediência aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2016. Ficamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e esperamos que os documentos ora apresentados mereçam aprovação. São Paulo, 28 de março de 2017. A Administração.

                Reservas de lucros 
    Capital Reservas Reserva Retenção Lucros/Prejuízos Patrimônio
       social          de capital          legal          de lucros          acumulados          líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2014 5.082.360          2.166.000     294.435          444.461          –          7.987.256
Lucro líquido do período – – – – (1.191.515) (1.191.515)
Absorção das reservas de lucros pelo
prejuízo do exercício de 2015 –         –         (294.435)         (444.461)         738.896         –
Saldo em 31 de dezembro de 2015 5.082.360          2.166.000          –          –          (452.619)        6.795.741
Prejuízo líquido do período – – – – (3.238.504) (3.238.504)
Absorção das reservas de capital pelo
prejuízo do exercício de 2016     –          (2.166.000)          –          –          2.166.000         –
Em 31 de dezembro de 2016 5.082.360          –          –          –          (1.525.123)        3.557.237

       2016     2015
Receita operacional líquida 6.017.396 6.842.015
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (6.532.070) (5.661.954)
Despesas com imóveis (3.429.155) (3.313.408)
Depreciações e amortizações (339.913) (342.065)
Outras receitas operacionais    1.556.793     1.694.814
Prejuízo (lucro) operacional (2.726.949)    (780.598)
Receitas financeiras 706.610 803.084
Despesas financeiras     (317.026)    (187.015)
Prejuízo (lucro) antes do IRPJ 
 e Contribuição Social (2.337.365)    (164.529)
Imposto de renda e contribuição social     (901.139)    (1.026.986)
Prejuízo (lucro) líquido do exercício (3.238.504)    (1.191.515)
Prejuízo (lucro) líquido por ação (3,1350) (1,1535)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais    2016   2015
Lucro líquido do período
Lucro líquido do período (3.238.504)  (1.191.515)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 período com o caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais:
Depreciação e amortização 339.913 342.065
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 24.653 46.439
Provisão para contingências 52.896 24.030
Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes 46.974 (63.040)
Adiantamentos a fornecedores (9.075) (862)
Adiantamentos a empregados (16.357) 30.783
Créditos diversos 140.778 2.584
Impostos a recuperar 7.854 3.437
Despesas antecipadas (7.763) 10.914
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
Fornecedores 26.381 26.354
Obrigações trabalhistas 77.550 32.893
Obrigações tributárias (24.840) 3.014
Débitos diversos 59.458 (8.231)
Débitos com partes relacionadas    (138.385)  61.649
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 operacionais (2.658.467)  (679.486)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Investimento
Títulos e valores mobiliários 2.768.463 87.346
Aquisição de ativos imobilizado e intangível     (110.919)  (251.416)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimento   2.657.544   (164.070)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamento
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
 financiamento      –   –
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa      (923)  (843.556)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do período 3.750.685 4.594.241
No fim do período   3.749.762   3.750.685
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa      (923)  (843.556)

1. Contexto operacional: A Imobiliária Santa Therezinha S.A. (Compa-
nhia) é uma sociedade por ações de capital fechado e foi constituída em 
05 de junho de 1951, tendo por objetivo principal: a) administração de bens 
imóveis urbanos e rurais, próprios ou de terceiros; b) compra e venda de 
imóveis em geral; c) loteamento e vendas de terrenos e construções por 
conta própria ou de terceiros; d) corretagens, comissões, ou representações 
por conta própria ou de terceiros; e e) participações em outras empresas, 
outros negócios subsidiários ou afins, que interessem à sociedade, a critério 
da Diretoria e da Assembleia Geral. 2. Apresentação das demonstrações 
contábeis: As demonstrações contábeis da Companhia findas em 31 de 
dezembro de 2016 e de 2015 foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas, 
conforme pronunciamento NBC TG 1.000, emitido pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis foram preparadas com 
base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 3. Principais 
práticas contábeis: O resumo das principais políticas contábeis adotadas 
pelo grupo é como segue: a) Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, 
saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez 
imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As 
aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas 
na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. b) 
Contas a receber de clientes são apresentadas aos valores de realização, o 
qual é representado pelo valor da prestação no momento inicial, acrescidos 
de juros, multas e variações monetárias decorrentes do atraso no paga-
mento pelos clientes. A provisão para créditos de liquidação duvidosa tem 
sido constituída pela Administração, em montantes suficientes para acober-
tar as perdas previstas com contas a receber. c) Imobilizado Registrado ao 
custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais 
encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento 
de projetos quando aplicável. A depreciação dos bens é calculada pelo 
método linear. d) Intangível Ativos intangíveis adquiridos separadamente 
são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, poste-

riormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recupe-
rável, quando aplicável. e) Reconhecimento da receita As receitas de alu-
guéis de imóveis próprios são computadas no resultado do exercício, pelo 
regime de competência, no período da vigência dos contratos de locação. 
As receitas da administração de imóveis de terceiros são calculadas à taxa 
de 5%, com base nos aluguéis administrados, e são cobradas mensalmente, 
também pelo regime de competência. f) Apuração do resultado O resultado 
das operações (receitas e despesas) é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência dos exercícios. 4. Patrimônio líquido: a) 
Capital social: Em 31 de dezembro de 2016 o capital social da Companhia 
monta R$ 5.082.360, representado por 1.033.000 ações ordinárias nomina-
tivas. b) Reserva legal: a reserva legal é constituída mediante a apropriação 
de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir o limite de 20% do capital 
social. c) Reservas de lucros: corresponde ao lucro remanescente, após a 
destinação para reserva legal, compensação de prejuízos e a distribuição 
dos dividendos. d) Prejuízos acumulados: conforme determina o artigo 189 
da Lei 6.404/76, o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido 
pelos lucros acumulados, reservas de lucros e pela reserva legal. O prejuízo 
apurado no exercício foi de R$ 3.238.504, sendo absorvido parcialmente 
pelo saldo total das reservas de capital. 5. Instrumentos financeiros: A 
Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, 
todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às 
suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito. 
6. Outras informações A Companhia adota política de contratar cobertura 
de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados sufi-
cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua ati-
vidade. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem 
parte do escopo de uma auditoria das demonstrações, consequentemente 
não foram analisadas pelos auditores independentes. As demonstrações 
financeiras na íntegra, auditadas e com parecer sem ressalva, estão arqui-
vadas na sede social.

Dilermando Cigagna Junior – Diretor Vice-Presidente
Therezinha Maluf Chamma – Diretora Presidente

Marcos Roberto Soares Pinto
Contador CRC 1SP 205.559/O-7

Relatório da Administração

Ativo     2016     2015
Circulante    4.326.815     7.151.920
Caixa e equivalentes de caixa 3.749.762 3.750.685
Títulos e valores mobiliários – 2.768.463
Contas a receber de clientes 512.736 584.363
Adiantamentos a fornecedores 9.937 862
Adiantamentos a empregados 25.325 8.968
Créditos diversos 6.278 15.711
Impostos a recuperar 9.656 17.510
Despesas antecipadas     13.121     5.358
Não Circulante    5.051.420     5.411.759
Créditos diversos 248.588 379.933
Imobilizado líquido 4.785.336 5.003.296
Intangível líquido     17.496     28.530

Total do Ativo    9.378.235     12.563.679

Passivo e Patrimônio Líquido     2016     2015
Circulante    2.291.130     2.191.959
Fornecedores 200.124 173.743
Obrigações trabalhistas 672.271 594.721
Obrigações tributárias 285.882 310.722
Débitos diversos 130.046 –
Débitos com partes relacionadas    1.002.807     1.112.773
Não Circulante    3.529.868     3.575.979
Débitos diversos 487.004 557.592
Débitos com partes relacionadas 2.866.782 2.895.201
Provisão para contingências    176.082     123.186
Patrimônio Líquido    3.557.237     6.795.741
Capital social 5.082.360 5.082.360
Reservas de capital – 2.166.000
Prejuízos acumulados (1.525.123)    (452.619)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido    9.378.235     12.563.679

Demonstrações dos Resultados (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

Diretoria

Balanços Patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)


