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1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0022655-
71.2011.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CLAYTON GODOY, CPF. 043.841.418-74,RG 13.635.750-7 que C. MÓDULO Cooperativa de 
Trabalho de Professores e Aux. de Adm. Escolar, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o 
recebimento de R$ 4.646,16 (Out/2011), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 

de conversão de mandato inicial em 
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 14/06/2017  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 28/06/2017  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 14/06/2017 às 10:00 horas e o 2º Leilão será realizado no 
dia 28/06/2017 às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: 
FELIPE RUGGERI, RG nº ,  CREDOR FI-
DUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 407.085,56 (Quatrocentos e sete mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 
262.657,54 (Duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES:

 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2017

FUNCIONÁRIO ASSUMIU O CARGO COMO SÓCIO
Funcionário recebeu proposta para ser sócio da empresa, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR
Os sócios de uma empresa que recolhem o INSS pela folha de paga-
mento com base no valor do Pró-Labore, inferior ao teto, podem 
complementar o recolhimento como contribuinte individual?  
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOLSA AUXÍLIO
Qual o valor máximo que a empresa pode conceder como bolsa auxílio 
ao funcionário. Há incidência de encargos? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO DURANTE AS FÉRIAS
Quando o funcionário estiver de férias e ocorrer o afastamento 
como deveremos proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOLICITAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Empresa pode solicitar como complemento do exame admissional 
outros exames mais complexos, com intuito de verificar o estado de 
saúde do funcionário, por não termos PPRA, PCMSO e demais progra-
mas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO
Empresa pode executar a modalidade de contrato por prazo determi-
nado, qual o prazo mínimo, pode ser renovado? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SAQUE DO FGTS POR PROCURAÇÃO
O saque do FGTS pode ser efetuado por meio de procuração? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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7ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087712-17.2014. 
8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ORLANDO 
OKANISHI, CPF. 006.285.578-68 que, VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória 
ora em fase de Cumprimento de Sentença -o ao 

, 

 

Essa etapa foi concluí-
da este mês. Agora, a 
equipe, liderada pelos 

cientistas Paulo Artaxo e Niro 
Higuchi, vai realizar medições 
da atmosfera e do clima do 
Observatório da Torre Alta da 
Amazônia (Atto, na siga em 
inglês), uma estrutura de 325 
metros de altura erguida no 
meio da fl oresta.

“Nesta primeira etapa en-
contramos resultados inédi-
tos. Pela primeira vez, foram 
quantifi cados os episódios de 
transporte de poeira do Saara 
com medidas em solo, já que 
as determinações anteriores 
eram feitas com medidas de 
satélites muito menos precisas 
e sem especifi cidade. Também 
foram realizadas medidas de 
compostos orgânicos voláteis, 
caracterizando emissões da 
copa das árvores e, pela pri-
meira vez, foram detectadas 
emissões de sesquiterpenos 
[composto de hidrocarbone-
tos encontrados em plantas e 
animais] por bactérias no solo, 
resultado também inédito”, 
explicou o pesquisador Paulo 
Artaxo, presidente do Comitê 
Científi co do Programa de Gran-
de Escala Biosfera-Atmosfera 
na Amazônia.

As descobertas vão desde as 
medidas de metano, dióxido 
de carbono, ozônio e outros 
gases de efeito estufa aos efei-
tos dos aerossóis no balanço 
radiativo. Na nova etapa, os 
pesquisadores poderão verifi -
car as variações encontradas 
na fl oresta de acordo com a 
altitude. “A medida de com-
postos atmosféricos em uma 
altura de 325 metros permite 
que o raio de infl uência passe 
de algumas centenas de metros 
para centenas de quilômetros, 
aumentando a abrangência das 
medidas. Isso é importante, pois 
a alta biodiversidade da fl oresta 
faz com que emissões possam 
ser diferentes para cada região”, 
disse Artaxo.

De acordo com ele, no en-
tanto, somente a partir de 

Observatório da Torre Alta da Amazônia é uma estrutura de 325 metros de altura

erguida no meio da fl oresta.

Torre Alta está produzindo 
dados estratégicos sobre clima 

Ao longo dos últimos três anos, uma equipe de pesquisadores coletou medidas sobre o funcionamento 
do ecossistema amazônico a 65 e 80 metros de altura e encontrou resultados inéditos, como episódios 

2ª Vara de Registros Públicos. Edital de Citação prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, Processo Nº 1048586- 57.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Katia Maria Aoki Sâmara; Felipe Sâmara; Cloris Razuk Sâmara; José
Estaneslau de França Cabos; Maria da Conceição Mendes Cabos; Valterclea Monteiro da Silva;
Mariocelio Alves de Oliveira; Flavia Monteiro da Silva; José Soares Reis; Gilberto de Jesus; Valtecia
Batista de Souza; Nelson Hais; Marcolino Rodrigues dos Santos; Luiza Gabriela Morales Martinez, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que ANDREA DAS NEVES TEIXEIRA e outro ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Professor Xavier de Lima, 609, 611 e 617, nesta Capital,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias.
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.                                            (26 e 27)

Novatecna Consolidações e Construções S/A.
CNPJ/MF nº 43.072.438/0001-98 - NIRE. 35.300.116.615
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2.017, às 10 (dez) horas, na sede social da
Companhia, situada à Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 349, Vila
Jaguara, CEP. 05117-001, nesta cidade de São Paulo, dispensada a publicação dos
Editais de Convocação e Avisos a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76, em vista
da presença da totalidade dos acionistas convocados por carta-convocação, da qual
constou a ordem do dia, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos
acionistas da Novatecna Consolidações e Construções S/A. Constatada a presença
dos Diretores, Miriano Rolando Pieroni, Silvio Souza Pieroni e Stefano Souza Pieroni e
em atendimento ao artigo 134, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, foi escolhido para pre-
sidir a Assembleia o acionista Miriano Rolando Pieroni, que convidou a mim, Marília
Perez Domingues, para servir como secretária, ficando assim composta a mesa dire-
tora dos trabalhos. A seguir foram sucessivamente examinados, discutidos e votados
todos os assuntos constantes da pauta, registrando-se as seguintes deliberações to-
madas por voto unânime: I. Aprovados com abstenção dos legalmente impedidos, o
Relatório da Administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício en-
cerrado em 31 de dezembro de 2.016, tempestivamente publicados nos jornais “Diário
Oficial do Estado de São Paulo” e no Jornal “Empresas & Negócios”, simultaneamente
no dia 08 de abril do ano em curso; II. Autorizado o pagamento de dividendos no corren-
te exercício de 2.017 aos acionistas, a critério da Diretoria, sendo ratificados e aprova-
dos os pagamentos já efetuados até a data desta Assembleia. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que depois de lida e achada
conforme vai pelos presentes assinada, ficando consignado que em todas as delibera-
ções deixaram de votar os legalmente impedidos. São Paulo, 17 de abril de 2.017. (assi-
naturas) Miriano Rolando Pieroni - Presidente da Mesa; Marília Perez Domingues -
Secretária da Mesa. Os acionistas: Miriano Rolando Pieroni, Silvio Souza Pieroni e
Stefano Souza Pieroni. Certificamos que esta ata e a lista de presença de acionistas que
a instrui, conferem com os originais constantes dos livros da sociedade. Miriano Rolando
Pieroni - Presidente da Mesa, Marília Perez Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP
nº 193.999/17-1 em 27.04.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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outubro, os estudos da intera-
ção biosfera e atmosfera serão 
iniciados utilizando a totalidade 
dos instrumentos do Atto. “A 
expectativa é proporcionar 
verdade de campo robusta e 
contínua relacionada com os ci-
clos biogeoquímicos, processos 
ecofi siológicos abaixo e acima 
do solo e química da atmosfera 
de uma amostra importante de 
fl oresta tropical na Amazônia 
Central. O mundo, o Brasil, 
inclusive, se benefi ciará com 
a diminuição de incertezas do 
estoque de carbono na Ama-
zônia e de aprimoramentos 
dos modelos climáticos globais 
decorrentes de processos que 
estão sendo descobertos no 
Atto e que são importantes em 
todas as regiões tropicais do 
planeta”, afi rmou.

Dotada de instrumentos para 
fazer medições e coleta de da-
dos, a Torre Atto é um projeto 
do Brasil em parceria com a 
Alemanha, implementado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisa 
da Amazônia (Inpa), unidade 
de pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações (MCTIC), o 
Instituto Max Planck de Quí-
mica e de Biogeoquímica e a 
Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA). O investi-
mento foi na ordem de R$26 
milhões, divididos em 50% para 
cada governo.

Para Niro Higuchi, equipa-
mentos como a Torre Atto 
podem contribuir para imple-
mentação de políticas e ações 
de controle nacionais com 
ressonância em todo o mundo 
em prol do meio ambiente 
e da biodiversidade. “Está 
produzindo dados estratégi-
cos para que o Brasil possa 
implementar políticas sólidas 
baseadas em ciência na pre-
servação da Amazônia. Com 
melhores parametrizações, 
os modelos do Inpe e os mo-
delos climáticos globais terão 
suas incertezas reduzidas e 
auxiliarão o Brasil a imple-
mentar políticas de adaptação 
coerentes e sólidas, baseadas 
em ciência”, disse.

Na avaliação dos pesquisa-
dores, a ciclagem de carbono 
associada aos fl uxos de água e 

energia são, certamente, os te-
mas principais que a Torre Atto 
auxiliará a entender melhor. 
“Mais especifi camente: monito-
ramento regional do balanço de 
gases de efeito estufa para ligar 
às redes globais de observação 
e monitoramento; quantifi cação 
dos balanços de energia e água 
e melhora das trocas verticais 
de modelos estatísticos; iden-
tifi cação das fontes de aeros-
sóis e compostos orgânicos 
voláteis e as suas infl uências 
no clima; e quantifi cação dos 
fl uxos bióticos e ambientais 
para entender as causas da 
variabilidade e tendências nas 
fontes e sumidouros de gases 
biogeoquimicamente relevan-
tes”, acrescentou Higuchi.

Artaxo ressaltou que o desafi o 
contínuo é manter o laborató-
rio em pleno funcionamento. 
“Nosso grande desafi o é manter 
este laboratório em pleno fun-
cionamento, continuamente e 
a longo prazo. Isso é essencial 
para o país e ajudará em muito 
a entender e combater as mu-
danças climáticas em nosso 
planeta” (MCTI).

Alerta para 
retomada 

agrários
no país

A retomada dos confl itos 
de terra no país foi alvo de 
protestos feitos pelo sena-
dor Paulo Rocha (PT-PA). 
O parlamentar comentou o 
assassinato de 10 trabalha-
dores rurais na região sul 
do Pará, o maior registrado 
desde a chacina de Eldora-
do dos Carajás, há 21 anos. 
“É impressionante que os 
governantes utilizem os 
mesmos métodos violentos 
para proteger o latifúndio. 
Os policiais tinham ordem 
de prisão e não de exe-
cução. A OAB e a CNBB 
já deslocaram advogados 
para o local para apurar 
os fatos”,  informou Rocha.

Em aparte, os senado-
res Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), Gleisi Ho-
ffmann (PT-PR) e Lin-
dbergh Farias (PT-RJ) 
se solidarizaram com as 
famílias das vítimas. Tanto 
Gleisi quanto Lindbergh 
creditaram esse recru-
descimento da violência 
no campo a uma postura 
de repressão aos movi-
mentos sociais por parte 
do governo Michel Temer. 
“Segundo a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), 
foram registrados 61 as-
sassinatos em confl itos no 
campo em 2016. Em 2015, 
foram 50 assassinatos, um 
aumento de 22%”, revelou 
Lindbergh.

Para o senador José 
Medeiros (PSD-MT), a 
violência no campo só vai 
terminar se houver uma 
solução para os processos 
de regularização fundiária 
(Ag.Senado).

XD Comercial, Importação e Exportação S.A.
CNPJ: 14.425.982/0001-78

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 - Em reais
Balanço patrimonial              2016             2015
Ativo  4.666.290,38  4.982.164,85
Ativo circulante  4.366.238,09  4.054.663,13
Caixa e equivalentes de caixa  150.657,21  27.037,91
Caixa –  241,07
Depósitos bancários a vista  106.267,56  21.369,05
Aplicações - pré e pós-fixada  45.743,44  5.427,79
[-] Receita financeira a realizar (1.353,79) –
Clientes  1.099.941,09  1.977.607,26
Clientes a receber  1.099.941,09  1.977.607,26
Outros créditos  225.455,53  153.235,44
Créditos a receber  219.150,30  149.727,81
Créditos de terceiros  250,00 –
Créditos de empregados  6.055,23  3.507,63
Estoques  2.890.184,26  1.896.782,52
Produtos, mercadorias insumos  603.287,00  465.030,00
Estoque em poder de terceiros  2.286.897,26  1.431.752,52
Ativo não-circulante  209.822,29  852.551,72
Ativo realizável a longo prazo  1.270,00 –
Sócios, administradores em pessoas ligadas  1.270,00  –
Imobilizado  208.552,29  852.551,72
Industrial e administrativo  308.660,28  1.158.108,03
[-] Depreciação acumulada (100.107,99) (305.556,31)
Contas de compensação  90.230,00  74.950,00
Bens remetidos para demonstrações  90.230,00  74.950,00
Bens Recebidos em Comodato  90.230,00  74.950,00

Balanço patrimonial              2016             2015
Passivo  4.666.290,38  4.982.164,85
Passivo circulante  865.584,95  2.664.387,77
Obrigações trabalhistas e sociais  25.024,34  19.372,36
Obrigações com pessoal  18.661,84  9.738,44
Obrigações previdenciárias  6.362,50  9.633,92
Obrigações tributárias  108.712,58  138.420,27
Tributos a recolher  71.932,18  73.518,56
Tributos retidos  221,40  485,06
Apropriação IRPJ e CSLL  36.559,00  64.416,65
Empréstimos e financiamentos  –  337.175,11
Empréstimos nacionais –  337.175,11
Outras obrigações  731.848,03  2.169.420,03
Adiantamentos de clientes  703.400,73  1.628.399,33
Contas a pagar  28.447,30  541.020,70
Passivo não - circulante  2.079.484,04  2.109.150,29
Exigível a longo prazo  2.079.484,04  1.784.903,84
Outras obrigações  1.806.454,01  1.784.903,94
Empréstimos a terceiros  91.208,57  91.208,50
Sócios, administradores e pessoas ligadas  1.715.245,44  1.693.695,44
Obrigações fiscais  273.030,03  324.246,35
Parcelamentos tributários  274.604,62  324.246,35
[-] Juros a apropriar  sem parcelamento (1.574,59) –
Patrimônio liquido  1.721.221,39  208.626,79
Capital social  1.003.921,00  1.003.921,00
Capital subscrito  1.003.921,00  1.003.921,00
Lucros ou prejuízos acumulados  607.040,39 (890.274,21)
Lucros ou prejuízos acumulados  607.040,39 (890.274,21)
Contas de compensação  110.260,00  94.980,00
Bens recebidos para demonstrações  110.260,00  94.980,00
Bens recebidos em comodato  110.260,00  94.980,00

Demonstrações dos resultados              2016               2015
Operações continuadas -Receita bruta  1.746.942,18  3.799.430,84
(-) Deduções da receita bruta (133.765,15) (323.893,47)
Receita liquida  1.613.177,03  3.475.537,37
Custo dos produtos, mercadorias e serviços (19.033,12) (513.223,64)
Lucro bruto  1.594.143,91  2.962.313,73
Despesas e receitas (709.468,22) (2.366.055,07)
Administrativas (709.468,22) (2.369.024,96)
Pessoal (249.839,78) (293.430,10)
Demais despesas administrativas (459.628,44) (2.075.594,86)
Outras despesas e receitas –  2.969,89
Resultado antes das receitas e
  despesas financeiras  884.675,69  596.258,66
Despesas e receitas financeiras (20.380,51) (58.136,84)
Resultado antes dos efeitos tributários  864.295,18  538.121,82
Imposto de renda e contribuição social (149.104,71) (324.288,03)
Resultado líquido do exercício  715.190,47  213.833,79
Demonstração das Reserva
  mutações do       de lucro
    patrimônio  Capital  Lucros a Prejuízos
     líquido           social     distribuir    acumulados            Total
Saldos  01/01/15  1.003.921,00  556.115,19  (1.336.299,11)  223.737,08
Ajustes de exercícios
 anteriores – –  (52.944,08)  (52.944,08)
Dividendos distribuídos –  (176.000,00) –  (176.000,00)
Lucro do exercício  –  213.833,79 –  213.833,79
Saldos 31/12/15 1.003.921,00 593.948,98  (1.389.243,19)  208.626,79
Ajustes de exercícios
  anteriores –  – 1.065.969,13 1.065.969,13
Dividendos distribuídos –  (268.565,00) –  (268.565,00)
Lucro do exercício –  715.190,47 –  715.190,47
Saldos 31/12/16  1.003.921,00 1.040.574,45  (323.274,06) 1.721.221,39

Diretoria: Frank Dayan Azulay - Diretor Presidente
Contador: Francisco Devaldo da Silva  - TC CRC: 1SP 107.365/O-0

Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente
Lazaro Venancio da Silva - CRC TC 1 SP 195828/0-7

Demonstração do Resultado dos Exercícios     31/12/2016    31/12/2015
Serviços Vendidos 150.180,40 800.718,95
Imóveis e participações Imobiliárias 1.152.397,55 982.245,50
Receita operacional bruta 1.302.577,95 1.782.964,45
Impostos e Devoluções (52.936,86) (65.053,89)
Receita operacional liquida 1.249.641,09 1.717.910,56
Custo dos Serviços e Imóveis Vendidos (44.866,02) (142.637,16)
Lucro bruto 1.204.775,07 1.575.273,40
Despesas operacionais
Despesas Gerais e Administrativas (2.585.470,87) (1.908.424,55)
Despesas Tributarias (170.932,41) (194.385,02)
Depreciação e Amortização (29.359,97) (38.394,57)
Despesas Financeiras (4.704,35) (3.124,93)
Receitas Financeiras 497.014,40 477.216,68
Equivalência Patrimonial 784.039,01 1.528.500,82
Resultado operacional (304.639,12) 1.436.661,83
Lucro antes do IR (304.639,12) 1.436.661,83
Provisão para I.R. e C.S.L.L. (195.375,38) (255.615,35)
Lucro liquido (500.014,50) 1.181.046,48

Demonstração do Fluxo de Caixa    31/12/2016    31/12/2015
Atividades Operacionais (645.335,52) 886.501,98
Prejuízo/Lucro Liquido Contábil (500.014,50) 1.181.046,48
Ajustes / Depreciação e Amortização 29.359,97  38.394,57
Variações nos Circulantes
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber 58.222,68  157.583,08
Aumento/Diminuição nos
 Estoques e nas Despesas (286.977,19) (721.491,67)
Aumento/Diminuição nas Contas
 a Pagar e Provisões 7.279,89  156.400,04
Aumento/Diminuição nas Contas Diferidas 46.793,63  74.569,48
Atividades de Financiamentos (770.550,70) (821.481,71)
Pagamento de Dividendos (770.550,70) (821.481,71)
Atividades de Investimentos 161.214,88  1.149.727,16
Aquisições de Imobilizado (16.370,00) (5.557,00)
Investimentos em Outras Empresas 177.584,88  1.155.284,16
Resultado de Fluxo de Caixa (1.254.671,34) 1.214.747,43
Caixa equivalente de caixa no inicio do exercício 4.508.734,64  3.293.987,21
Caixa equivalente de caixa no final do exercício 3.254.063,30 3.254.063,30

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Mutações Capital Social Reserva Legal Reserva para Investimentos Reserva de Lucros                Total
Saldos em 31/12/2014  7.000.000,00   865.014,91   2.500.000,00   1.709.743,55   12.074.758,46
Reserva Legal -  59.052,32  -  (59.052,32)  -
Distribuição de Lucros - - -  (900.000,00)  (900.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - -  1.181.046,48   1.181.046,48
Em 31/12/2015  7.000.000,00   924.067,23   2.500.000,00   1.931.737,71   12.355.804,94
Distribuição de Lucros - - -  (650.000,00)  (650.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - -  (500.014,50)  (500.014,50)
Em 31/12/2016  7.000.000,00   924.067,23   2.500.000,00   781.723,21   11.205.790,44

Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ: 55.323.455/0001-30

Relatório da Diretoria
No ano de 2016, em face da conjuntura econômica, a empresa priorizou empreendimentos voltados para o segmento popular a fim de canalizar seus recursos para produtos que não trouxessem riscos para sua liquidez acreditando que a 
demanda deste mercado seria maior. A participação em empreendimentos bem sucedidos em Guarulhos e Grande São Paulo confirmou o êxito desta iniciativa e incentivou o aceleramento e a captação de projetos voltados para este segmento. 
Agradecemos aos nossos colaboradores pelo empenho e talento que nos permitiram obter resultados consistentes e aos nossos clientes e acionistas pela confiança em nós depositada.  A Diretoria

Notas Explicativas
1 - Contexto operacional - A sociedade tem por objetivo social a venda e com-
pra de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos por conta 
própria e de terceiros, incorporação imobiliária, prestação de serviços técnicos 
e de administração a terceiros. 2 - Sumário das práticas contábeis - As de-
monstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e a NBC TG 
1.000. a) As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo 
com as medições físicas de cada contrato, e baseado nos custos incorridos e 
apropriados até a data, pelo mesmo critério. b) As depreciações são calculadas 
pelo método linear, considerando o tempo de vida útil econômica dos bens, de 
acordo com a legislação. c) A Provisão para IR e CS são constituídas com base 
nos livros fiscais apurados de acordo com a legislação em vigor. d) Os Ativos 
a receber e os Passivos a pagar vencíveis no ano de 2.016 estão classificados 
no Circulante. e) O histórico e as projeções do contas a receber indicaram ser 
desnecessária a constituição de Provisão para Devedores Duvidosos.
3 - Estoques              2016              2015
Imóveis para comercialização 813.947,45 809.754,56 
Loteam/incorporação imobiliário em andamento 1.645.876,56 1.363.092,26 
 2.459.824,01 2.172.846,82 
Os estoques estão contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
custos com benfeitorias, e compreendem os imóveis destinados a venda.
4 - Investimentos - a) Investimentos        2016         2015
Incentivos Fiscais  13.073,58  13.073,58 
Total  13.073,58  13.073,58 

Balanço Patrimonial - Ativo     31/12/2016     31/12/2015
Ativo Circulante 7.231.441,47 8.257.358,30
Caixa equivalente de caixa 3.254.063,30 4.508.734,64
Caixa e Bancos 34.780,64 42.777,96
Aplicações Financeiras 3.219.282,66 4.465.956,68
Clientes  1.505.400,97 1.561.637,32
Adiantamentos a funcionários 10.300,00 11.780,17
Estoque 2.459.824,01 2.172.846,82
Despesas Antecipadas 1.853,19 2.359,35
Ativo Não Circulante 5.482.760,66 5.673.335,51
Realizável a Longo Prazo
Investimentos 5.359.771,30 5.537.356,18
Imobilizado 870.690,57 854.320,57
(-) Depreciação/Amortização Acumulada (747.701,21) (718.341,24)
Total do Ativo 12.714.202,13 13.930.693,81
Balanço Patrimonial - Passivo       31/12/2016     31/12/2015
Passivo Circulante 971.094,82 1.084.365,63
Fornecedores 5.687,37 60.075,40
Salários e Encargos Trabalhistas 123.560,70 126.830,57
Encargos Tributários 201.244,60 119.494,58
Dividendos a Pagar 556.370,70 676.921,40
Outras contas a pagar 59.069,57 52.510,16
Imposto Renda e Contribuição Social  25.161,88 48.533,52
Passivo Não Circulante 537.316,87 490.523,24
Receitas diferidas 537.316,87 490.523,24
Patrimônio Liquido 11.205.790,44 12.355.804,94
Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
Reserva Legal 924.067,23 924.067,23
Reservas Para Investimentos 2.500.000,00 2.500.000,00
Reservas de lucros a disposição da AGO 781.723,21 1.931.737,71
Total do Passivo 12.714.202,13 13.930.693,81

b) Sociedades em conta de Participação
SCP Itapetininga  37.730,56  37.730,56 
SCP Pontal de Guaratuba  134.414,42  126.081,92 
SCP Cabreuva  3.150,00  1.528,50 
SCP Ribeirão Preto/Conquista  173.809,25  169.809,25 
SCP Guarulhos/Itaquaquecetuba  1.200.171,59  146.309,16 
SCP Jardim Imperador  132.074,11  64.174,11 
SCP Engenho do Barão -  22.500,00 
SCP São Carlos  72.462,50  72.598,53 
Equivalência Patrimonial Itapetininga  (1.765,13)  (1.569,88)
Equivalência Patrimonial Pontal de Guaratuba  36.836,13  36.836,13 
Equivalência Patrimonial Bragança  1.367.530,41  1.955.601,17 
Equivalência Patrimonial Cabreuva  (2.339,25)  (717,75)
Equivalência Patrimonial
 Ribeirão Preto/Conquista  (62.252,79)  (57.185,76)
Equivalência Patrimonial 
 Guarulhos/Itaquaquecetuba  (79.643,18)  (79.643,18)
Equivalência Patrimonial Jardim Imperador  (204.650,15)  (202.834,65)
Equivalência Patrimonial Reserva/
 Morada do Engenho  2.266.191,50  2.949.175,01 
Equivalência Patrimonial Engenho do Barão -  616,44 
Equivalência Patrimonial São Car’os  825,85  (531,31)
Total  5.074.545,82  5.240.478,25 
Estes investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, 
cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 31 
de dezembro de 2015 e 2016 e referem-se a sociedade em conta de parti-
cipação. 

c) Outras Participações - Campos de Atibaia Empreendimentos
 Imobiliários Ltda  537.513,45  537.513,45 
Equivalência Patrimonial  (265.361,55)  (253.709,10)
Total  272.151,90  283.804,35 
Este investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, 
cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 
31/12/2015 e 2016 refere-se a participação direta no capital social.
5 - Imobilizado - Imobilizado            2016            2015 Depreciação
Equipamentos Telefônicos  15.025,03  2.555,03 4,00%
Máquinas e Equipamentos  304.923,22  304.923,22 10,00%
Móveis e utensílios  157.709,88  153.809,88 10,00%
Equipamentos de Informática  273.873,85  273.873,85 20,00%
Veículos  112.865,00  112.865,00 20,00%
Instalações  6.293,59  6.293,59 10,00%
Total do custo  870.690,57 854.320,57 
(-) Depreciação Acumulada  (747.701,21)  (718.341,24) 
Total  122.989,36  135.979,33  
6 - Capital Social - O Capital Social de R$ 7.000.000,00 encontra-se total-
mente subscrito e integralizado, sendo representado por 7.000.000 ações no 
valor de R$ 1,00. 7 - Receitas Diferidas - Estão contabilizadas as receitas 
e custos não realizados, decorrente da venda de imóveis. 8 - Reserva Legal 
- Não foi constituída a reserva legal relativa ao resultado do exercício findo em 
31/12/2016, em decorrência do prejuízo. 9 - Seguros - Os seguros contratados 
são suficientes para a cobertura de eventuais perdas. 10 - Contingências - 
Não são conhecidas eventuais contingências que possam afetar o resultado.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF Nº 05.401.842/0001-79 - NIRE Nº 35300384954

Extrato da Ata de AGO realizada em 30/04/2017
Data e horário: às 14 horas do dia 30/04/2017. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Kazutomi 
Shigeeda; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: totalidade. Convo-
cação: dispensada. Ordem do dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) a aprovação 
integral, sem qualquer ressalva, do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstra-
ções Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, que se encontram à disposi-
ção dos acionistas na sede da Companhia desde 20/03/2017 publicado em 14/04/2017 no DOESP e 
no Empresas e Negócios; (ii) a aprovação integral, sem qualquer ressalva, da destinação dos lucros 
apurados no exercício social encerrado em 31/12/2016, no montante total de R$ 16.605.967,46 para 
abatimento dos valores de prejuízos acumulados em exercícios anteriores; (iii) a aprovação do uso 
da Reserva Legal já constituída no valor de R$ 830.298,37 para abatimento dos valores de prejuízos 
acumulados em exercícios anteriores. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Kazutomi Shigeeda - Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - 
Secretária da Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & Co. Ltd. (p. Sr. Kazutomi Shigeeda) e Mitsui Gás 
e Energia do Brasil Ltda. (por seu Diretor de Participações, Sr. Rogério Soares Leite). O presente foi 
extraído do original registrado na Jucesp sob o n° 224.035/17-4 em 19/05/2017. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.


