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LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
CNPJ/MF 62.011.788/0001-99
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)
Ativo Nota      2018      2017
Circulante  157.490  124.687
Caixa e equivalentes de caixa 3 516 1.014
Contas a receber 4 117.111 87.345
Estoques 5 1.624 2.122
Impostos a recuperar 6 17.310 16.681
Adiantamentos 7 20.334 17.277
Outros créditos consórcios 298 -
Despesas antecipadas 296 248
Ativo Não Circulante  263.193  273.610
Realizável a Longo Prazo  119.454  116.391
Contas a receber 4 91.964 91.964
Contas correntes consórcios 8 1.983 -
Cauções e Depósitos Judiciais 4.664 3.584
Impostos diferidos 17 6.769 6.769
Propriedade para investimento 14.074 14.074
Imobilizado 9  143.739  157.219

Total do Ativo 420.683 398.297

Demonstração do Resultado do Exercício e Resultado Abrangente para
os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Passivo Nota      2018      2017
Circulante    73.671    69.622
Empréstimos financiamentos 10 4.789 7.107
Fornecedores e contas a pagar 11 21.267 15.004
Obrigações trabalhistas e encargos 12 21.780 26.004
Impostos e contribuições a recolher 13 25.835 21.507
Passivo Não Circulante  109.542    83.933
Exigível a Longo Prazo
Partes relacionadas 800 800
Contas correntes consórcios 8 1.183 -
Empréstimos financiamentos 10 2.791 2.030
Impostos e contribuições a recolher 13 104.580 81.036
Provisões - Consórcios 188 67
Patrimônio Líquido  237.470  244.742
Capital social 14 120.000 120.000
Reserva para aumento de capital 13.477 13.477
Reservas de lucros 7.457 7.457
Ajuste da avaliação patrimonial 139.767 139.767
Prejuízos acumulados   (43.231)   (35.959)
Total do Passivo 420.683 398.297

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Receitas Operacionais Nota      2018      2017
Receita líquida de serviços e mercadorias 15 295.753 236.037
(-) Custos dos serviços prestados 16 (284.071) (261.022)
Prejuízo bruto 11.682 (24.985)
Despesas Operacionais
Despesas tributárias (892) (1.029)
Receitas financeiras 567 35
Despesas financeiras 17 (18.500) (16.284)
Outras receitas (despesas)       (129)       (465)

(18.954) (17.743)
Prejuízo Líquido antes dos impostos (7.272) (42.728)
Provisão para IRPL e CSLL diferido 18            -     6.769
Prejuízo Líquido do Exercício (7.272) (35.959)
Prejuízo líquido por cota de capital (0,06) (0,30)
Demonstração do Resultado Abrangente
Outros resultados abrangentes - -
Registros e efeitos relacionados
  aos resultados abrangentes            -            -
Total do resultado abrangente do exercício (7.272) (35.959)

Capital Ajuste Avaliação Reserva para Reserva Prejuízos
   Social         Patrimonial Aumento Capital de Lucros Acumulados       Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 55.087 2.288 13.477 67.236 - 138.088
Aumento de capital 64.913 - - (64.913) - -
Ajustes de exercícios anteriores - - - 1.173 - 1.173
Lucro do exercício - - - - 3.961 3.961
Proposta para destinação dos lucros:
  Reserva de lucros acumulados - - - 3.961 (3.961) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016  120.000                  2.288               13.477 7.457                 -  143.222
Estorno da reserva de reavaliação - (2.288) - - - (2.288)
Ajuste da avaliação patrimonial - 139.767 - - - 139.767
Prejuízo do exercício            -                        -                       - -        (35.959)   (35.959)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 120.000 139.767 13.477 7.457 (35.959) 244.742
Prejuízo do exercício            -                        -                       - -          (7.272)    (7.272)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 120.000 139.767 13.477 7.457 (43.231) 237.470

Fluxos de caixa das atividades operacionais      2018      2017
Prejuízo antes dos impostos (7.272) (42.728)
Ajustes para conciliar o resultado às
  disponibilidades geradas pelas atividades:
Depreciação e amortização 13.372 15.699
Valor residual de baixa do ativo imobilizado 779 577
Constituição de provisão        121          67
Prejuízo antes dos impostos ajustado 6.999 (26.385)
(Aumento) ou redução das contas do ativo:
Contas a receber (29.766) 21.414
Estoques 498 1.359
Impostos a recuperar (629) (6.429)
Adiantamentos (3.057) (2.090)
Despesas antecipadas (48) (79)
Outros créditos consórcios (298) -
Cauções e depósitos judiciais (1.080) (1.054)
Aumento ou (redução) das contas do passivo:
Fornecedores e contas a pagar 6.263 (8.856)
Obrigações trabalhistas e encargos (4.224) (13.110)
Impostos e contribuições a recolher    27.872    43.482

Caixa proveniente nas atividades operações     2.530     8.252
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado       (671)    (6.501)

Caixa aplicado nas atividades de investimento       (671)    (6.501)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aquisição/pagamentos de empréstimos líquido (1.557) (1.972)
Contas correntes consórcios (800)
Empréstimos de parte relacionada            -        800

Caixa aplicado nas atividades de financiamento    (2.357)    (1.172)
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa       (498)        579
No início do exercício 1.014 435
No final do exercício        516     1.014

Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa (498) 579

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado).

1. Contexto operacional: A Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., estabele-
cida à Rua Eduardo Ferragut, nº 55 - Bairro Pinheirinho - Vinhedo - SP, funda-
da em 23/11/1989, inscrita na JUCESP sob o NIRE 35209008163, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 62.011.788/0001-99, tem por objeto social: o estudo, pro-
jeto, direção, fiscalização, manutenção e execução de coleta e transporte
de resíduos sólidos, em suas várias formas e tipos e correlatos; a limpeza,
asseio, conservação, manutenção de imóveis, vias, logradouros e correla-
tos; a limpeza, asseio, conservação, manutenção, serviços de processa-
mento de roupas, serviços de nutrição e dietética de hospitais e demais
serviços de saúde; a operação de usinas de reciclagem e compostagem e
serviços afins; a operação e manutenção de sistemas de destinação final de
lixo e demais serviços correspondentes; a aplicação de produtos saneantes
domissanitários e afins; serviços de saneamento básico urbano e rural, pre-
venção e recuperação do meio ambiente e afim; o planejamento, consultoria
e assessoria técnica ambiental, sanitária, civil e demais serviços correlatos;
serviços de construção civil, em suas diversas modalidades; a locação,
conserto de carrocerias especiais, bem como de seus componentes, aces-
sórios e equipamentos correspondentes; a compra, venda e administração
de imóveis próprios e serviços afins; a dedetização e desratização; e execu-
ção de serviços públicos por concessão, permissão, empreitada ou outra
forma de contratação. 2. Apresentação das demonstrações e principais
práticas contábeis: 2.1. Base de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras da Sociedade findas em 31/12/2018 e 2017 foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas
introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). Todas as informações apresentadas em
Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo possível, exceto quan-
do indicado de outra forma. As demonstrações financeiras do exercício findo
em 31/12/2018 foram aprovadas pela diretoria da Sociedade em 24/04/2019.
2.2. Apuração do resultado: O resultado das operações (receitas, custos e
despesas) são apurados de acordo com o princípio da competência de exer-
cícios. As receitas de prestação de serviço são reconhecidas no resultado
quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. 2.3. Caixa
e equivalentes de caixa: Representadas por valores de liquidez imediata e
com vencimento original de até 90 dias, apresentadas ao custo de aquisição,
mais rendimentos incorridos até as datas dos balanços, e ajustadas, quando
aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil.
2.4. Contas a receber: As contas a receber de clientes são registradas e
mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses
créditos. 2.5. Estoques: Os estoques são compostos por materiais de manu-
tenção, materiais de consumo da operação e equipamentos de proteção in-
dividual (EPI), avaliados ao custo médio de aquisição, não excedendo o seu
valor de mercado. 2.6. Imobilizado: É registrado pelo custo de aquisição e
as depreciações foram computadas pelo método linear e reconhecidas no
resultado do exercício de acordo com as taxas informadas na Nota Explica-
tiva nº 9. 2.7. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um
ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando a Sociedade possui uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que
um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são regis-
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ati-
vos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrá-
rio, são demonstrados como não circulantes. 2.8. Ajuste a valor presente de
ativos e passivos: A Sociedade não pratica transações significativas de
vendas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das
obrigações estão mensurados nas datas de encerramento dos exercícios
por valores próximos aos respectivos valores presentes. 2.9. Imposto de
renda e contribuição social: O IRPJ e a CSLL do exercício estão constitu-
ídos com base no lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões previs-
tas na legislação fiscal. Os impostos diferidos sobre prejuízos fiscais são
reconhecidos somente quando há perspectivas de lucro tributável no curto
prazo. O cálculo dos impostos e contribuições é baseado nas alíquotas vi-
gentes na data de encerramento das demonstrações financeiras. O IRPJ
calculado a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de adicional
de 10% sobre o lucro que ultrapassar o valor anual de R$ 240 mil. A Contri-
buição Social Sobre o Lucro é calculada a alíquota de 9%. 2.10. Ativos e
passivos contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis para
registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais
são as seguintes: (i). Ativos contingentes são reconhecidos somente quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julga-
do. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em
nota explicativa; (ii). Passivos contingentes são provisionados quando as
perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados
como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os
passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisio-
nados e nem divulgados; e (iii). Obrigações legais são registradas como
exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxi-
to, de processos em que a Sociedade questionou a inconstitucionalidade de
tributos. 2.11. Instrumentos financeiros: Reconhecimento inicial e mensu-
ração: Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor
justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis
à sua aquisição ou emissão exceto no caso de ativos e passivos financeiros
classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, quando tais
custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Os principais
ativos financeiros reconhecidos pela Sociedade são: caixa e equivalentes
de caixa, títulos e valores mobiliários e contas a receber de clientes. Esses
ativos foram classificados nas categorias de ativos financeiros a valor justo
por meio de resultado e empréstimos e recebíveis. Os principais passivos
financeiros são: contas a pagar e fornecedores. Mensuração subsequente -
A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data
do balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas
seguintes categorias de ativos e passivos financeiros: ativo financeiro ou
passivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado, inves-
timentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, emprésti-
mos e financiamentos e ativos financeiros disponíveis para venda. Os ativos
e passivos financeiros da Sociedade foram classificados nas seguintes ca-
tegorias: Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado - Ativos
financeiros a valor justo por meio do resultado incluem instrumentos financei-
ros mantidos para negociação designados no reconhecimento inicial a valor
justo por meio do resultado. São classificados como mantidos para negocia-
ção se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. Ativos fi-
nanceiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reco-
nhecidas na demonstração do resultado. Os juros, correção monetária e as
variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no re-
sultado quando incorridos. Esta categoria possui basicamente caixa e equi-
valentes de caixa e títulos e valores mobiliários. Empréstimos e recebíveis
- Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pa-
gamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após
a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo
amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva),
menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calcu-
lado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e
taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é
incluída na demonstração do resultado na linha de receita operacional para
as vinculadas as atividades comerciais da Sociedade e receita financeira
para as dessa natureza. As perdas por redução ao valor recuperável são
reconhecidas no resultado como despesa administrativa para as vinculadas
as atividades comerciais da Sociedade e como despesa financeira para as
dessa natureza. Passivos financeiros pelo custo amortizado - Após reco-
nhecimento inicial, são mensurados subsequentemente pelo custo amortiza-
do, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são re-
conhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passi-
vos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de
juros efetivos. Estas duas categorias são compostas basicamente por con-
tas a receber e valores a pagar a fornecedores. Um ativo financeiro é baixado
quando: (i) os direitos de receber fluxo de caixa do ativo expirarem; e (ii) a
Sociedade transferir os seus direitos de receber o fluxo de caixa do ativo ou
assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos,
sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”;
e (a) a Sociedade transferir substancialmente todos os riscos e benefícios
relativos ao ativo, ou (b) a Sociedade não transferir nem reter substancial-
mente todos riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle
sobre o ativo. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for
revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for
substituído por outro do mesmo montante com termos substancialmente di-
ferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos cor-
respondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.
2.12. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de
caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o Pronunciamento
Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa que

ocorreram nos exercícios apresentados.
3. Caixa e equivalente de caixa      2018      2017
Caixa 66 34
Bancos 81 798
Aplicações Financeiras        369        182

516 1.014
O caixa e equivalentes de caixa da Sociedade está composto por saldo de
depósitos bancários à vista, aplicações financeiras de curto prazo, em sua
maioria em CDB, e fundo de investimento.
4. Contas a receber      2018      2017
Clientes (i) 180.508 151.670
Cliente Consórcio Sorocaba Ambiental 2.066 1.980
Cliente Consórcio Trevo Ambiental 2.803 -
Receitas a faturar (ii) 23.699 25.660
Receitas a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 2.163 -
Receitas a faturar Consórcio Trevo Ambiental     4.037            -

209.076 179.310
     2018      2017

Circulante 117.111 87.345
Não circulante    91.965    91.965

209.076 179.310
(i) Refere-se a faturamentos correspondentes ao fornecimento de serviços,
principalmente a órgãos públicos. (ii) Refere-se a faturamentos relativo a
medições de fornecimento de serviços a faturar, principalmente a órgão pú-
blicos. A abertura do saldo a receber de clientes em 31/12/2018 e 2017 pelos
seus vencimentos estão assim demonstrados:      2018      2017
A Vencer 102.069 35.716
Vencidos de 1 a 30 dias 8.535 4.065
Vencidos de 31 a 60 dias 482 1.913
Vencidos de 61 a 90 dias 1.260 660
Vencidos de 91 a 120 dias 867 3
Vencidos de 121 a 150 dias 3.801 910
Vencidos de 151 a 180 dias 6 6
Vencidos de 181 a 365 dias 91 3.418
Vencidos há mais de um ano    91.965    91.965

209.076 179.310
A Administração da Sociedade optou por não contabilizar a provisão para
créditos de liquidação duvidosa para os títulos vencidos de longa data em
suas demonstrações financeiras em 31/12/2018 e de 2017, por entender que
todos os clientes são órgãos públicos e que todos têm ciência de que os
serviços foram executados e atestados a cada medição. Todavia, a liquida-
ção das notas fiscais nem sempre ocorrem nos vencimentos pactuados, o
que provoca a soma de altos valores em aberto no contas a receber, o que
leva a Litucera cobrar, de não prescrever o direito ao crédito.
5. Estoques      2018      2017
Estoque de Materiais Diversos 869 986
Estoque de Materiais para Manutenção 612 945
Estoque Manutenção Predial Prevenção 40 57
Outros estoques        104        134

1.624 2.122
6. Impostos a recuperar      2018      2017
ICMS a recuperar 8.223 8.223
IRRF a compensar 2.083 2.151
IRPJ Antecipação - 305
PIS 101 101
Cofins 467 467
IRPJ pago a maior 3.380 3.310
CSLL paga a maior 1.561 991
Retenções PIS Cofins CSLL 26 585
Antecipações PERT 424 548
Impostos a recuperar Consórcios      1.046            -

17.310 16.681
7. Adiantamentos      2018      2017
Adiantamentos a fornecedores 19.812 16.801
Adiantamentos a empregados        522        476

20.334 17.277
8. Conta correntes de consórcios      2018      2017
Contas correntes ativas:
Consórcio Trevo Ambiental 1.590 -
Consórcio Trevo Ambiental - Lucros 188 -
Consórcio Trevo Ambiental - Nota débito        205            -

1.983 -
9. Imobilizado Saldo Transfe- Saldo

inicial 2018 Adições Baixas    rência final 2018
Terrenos - custo 2.091 - - - 2.091
Terrenos -
  Avaliação patrimonial 6.319 - - - 6.319
Edificações - custo 6.898 - - - 6.898
Edificações -
  Avaliação patrimonial 3.130 - - - 3.130
Aterro Sanitário - custo 2.181 - - - 2.181
Aterro Sanitário -
  Avaliação patrimonial 117.744 - - - 117.744
Máquinas e
  Equipamentos 24.360 528 (299) - 24.589
Veículos 44.878 104 (100) - 44.882
Ferramentas 92 - - - 92
Softwares 480 - - - 480
Móveis e Utensílios 3122 12 (5) - 3.129
Equipamento
  Processamentos dados 1348 22 - - 1.370
Equipamentos de telefonia 48 - - - 48
Imobilizado Consórcio
  Sorocaba Ambiental 5.463 - (609) - 4.854
Imobilizado Consórcio
  Trevo Ambiental                 -           5          -           -             5

218.154 671 (1.013) - 217.812
Saldo Transfe- Saldo

inicial 2018 Adições Baixas   rência final 2018
Edificações - custo 1.167 313 - - 1.480
Edificações -
  Avaliação patrimonial 125 125 - - 250
Aterro Sanitário - custo 981 437 - - 1.418
Aterro Sanitário -
  Avaliação patrimonial 4.060 4.060 - - 8.120
Máquinas e
  Equipamentos 10.136 2.395 (145) - 12.386
Veículos 38.356 4.599 (84) - 42.871
Ferramentas 50 8 - - 58
Softwares 387 59 - - 446
Móveis e Utensílios 2.140 229 (5) - 2.364
Equipamento
  Processamentos dados 1.170 99 - - 1.269
Equipamentos de telefonia 21 4 - - 25
Imobilizado Consórcio
  Sorocaba Ambiental 2.342 1.044 - - 3.386

       60.935   13.372     (234)           -      74.073
Imobilizado líquido 157.219 - - - 143.739
A Administração da Sociedade decidiu em 01/01/2017 (data da transi-
ção) pela adoção inicial do pronunciamento contábil CPC 27 e CPC 28
reclassificando a propriedade mantida para investimento e procedendo a
avaliação patrimonial de seus imóveis de acordo com as prerrogativas
determinadas nos pronunciamentos contábeis CPC 27 - Ativo Imobilizado,
CPC 28 - Propriedade para Investimentos e Interpretação do CPC - ICPC 10.
O montante de R$ 139.767 mil reconhecido no patrimônio líquido representa
o valor das avaliações dos imóveis sem a dedução dos impostos incidentes
(IRPJ e CSLL) que não foram diferidos.
10. Empréstimos e financiamentos      2018      2017
Empréstimos - Capital de giro (i) 1.848 4.553
Financiamentos (ii) 3.501 1.246
Arrendamento mercantil (ii) 56 367
Financiamentos Consórcio Sorocaba Ambiental     2.175     2.971

7.580 9.137
Circulante 4.789 7.107
Não circulante     2.791     2.030

7.580 9.137
(i) Compreendem operações de capital de giro, os empréstimos captados
para atender à necessidade de fluxo de caixa da Sociedade, adquiridos pela
taxa média de 13,35% de juros a.a. (ii) Compreendem operações exclusiva-
mente de financiamentos e leasing para aquisição de veículos e equipamen-
tos necessários na utilização da operação da prestação dos serviços da
Sociedade, adquiridos pela taxa média de 3,40% e 9,05% de juros a.a., res-
pectivamente. 11. Fornecedores e contas a pagar: Referem-se as obriga-
ções a pagar de bens ou serviços adquiridos para utilização na prestação de
serviços da Sociedade.      2018      2017
Fornecedores 14.230 13.619
Fornecedores Consórcio Sorocaba Ambiental 1.137 403
Fornecedores Consórcio Trevo Ambiental 2.362 -
Contas a pagar 531 275
Alugueis e locações 987 94

     2018      2017
Honorários advocatícios 54 32
Contribuições sindicais 496 571
Outras contas a pagar     1.470          10

21.267 15.004
A abertura do saldo a pagar com os fornecedores em 31/12/2018 e 2017
pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:      2018      2017
A Vencer 10.089 10.016
Vencidos de 1 a 30 dias - 322
Vencidos de 31 a 60 dias 5.219 194
Vencidos de 61 a 90 dias 937 76
Vencidos de 91 a 120 dias 218 19
Vencidos de 121 a 150 dias 470 21
Vencidos de 151 a 180 dias 153 174
Vencidos de 181 a 365 dias 641 69
Vencidos há mais de um ano     3.540     4.113

21.267 15.004
12. Obrigações trabalhistas e encargos sociais      2018      2017
Salários a pagar 4.717 3.644
INSS a recolher 2.645 5.414
FGTS a recolher 1.199 4.117
Pensão alimentícia 11 25
Rescisões a pagar 832 2.027
Provisão de férias e encargos 9.628 9.684
Obrigações trabalhistas Consórcio Sorocaba Ambiental 790 1.078
Obrigações trabalhistas Consórcio Trevo Ambiental 1.928 -
Outras          29          15

21.780 26.004
13. Impostos e contribuições a recolher      2018      2017
PERT Previdenciários e demais débitos 105.353 73.654
Cofins a recolher 9.161 11.309
PIS a recolher 1.988 2.595
Cofins Diferida 7.735 9.172
PIS Diferido 1.679 1.991
ISSQN 686 795
IRPJ 667 284
CSLL 158 158
Impostos e contribuições retidos na fonte 442 1.939
Obrigações tributárias Consórcio Sorocaba Ambiental 1.163 643
Obrigações tributárias Consórcio Trevo Ambiental 1.357 -
Outras          26           4

130.415 102.544
Circulante 25.835 21.508
Não circulante  104.580    81.036

130.415 102.544
14. Patrimônio líquido: 14.1. Capital social: O capital social integralizado
em 31/12/2018 e 2017 é de R$120.000 mil (cento e vinte milhões de reais)
sendo composto por 120.000.000 quotas por R$1,00 cada uma, assim distri-
buídas: 2018 e 2017
Sócios       %        Quotas          R$
Osvaldo Vieira Correa 51% 61.200.000 61.200
Jaime Joaquim Gonçalves    49%   58.800.000    58.800

100% 120.000.000 120.000
15. Receita líquida      2018      2017
Receita de prestação de serviços 234.909 225.722
Prestação de serviços Consórcio Sorocaba Ambiental 26.687 19.298
Prestação de serviços Consórcio Trevo Ambiental 22.471 -
Serviços a faturar 34.047 18.030
Serviços a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 1.026 393
Serviços a faturar Consórcio Trevo Ambiental 3.462 -
Revenda de mercadorias 14 60
Receita bruta 322.616 263.503
(-) Impostos incidentes sobre serviços (19.124) (24.697)
(-) Impostos incidentes Consórcio Sorocaba Ambiental (3.698) (2.750)
(-) Impostos incidentes Consórcio Trevo Ambiental (3.202) -
(-) Impostos incidentes sobre revendas (2) (19)
(-) Glosas Consórcio Trevo Ambiental (837) -
Deduções da receita bruta   (26.863)   (27.466)
Receita líquida 295.753 236.037
16. Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

     2018      2017
Custos com pessoal 130.881 136.819
Serviços de terceiros 19.916 18.858
Locações de veículos, máquinas e equipamentos 23.720 14.310
Locações de imóveis 1.284 1.415
Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos 22.378 17.718
Combustíveis e lubrificantes 22.683 18.808
Depreciações e amortizações 13.990 15.699
Insumos 11.459 14.747
Outros custos 4.749 7.474
Custos do Consórcio Sorocaba Ambiental 12.287 13.287
Custos do Consórcio Trevo Ambiental 14.598 -
Custos administrativos Consórcio Sorocaba Ambiental 2.925 1.887
Custos administrativos Trevo Sorocaba Ambiental 3.194 -
Custos das mercadorias revendidas           8            -

284.071 261.022
17. Despesas financeiras      2018      2017
Despesas bancárias 892 2.278
Descontos concedidos - 1.353
Juros sobre empréstimos e financiamentos 754 1.293
Juros sobre fornecedores 515 1.153
Juros sobre tributos 15.681 9.887
IOF 169 320
Despesas financeiras Consórcio Sorocaba Ambiental 425 -
Despesas financeiras Consórcio Trevo Ambiental          64            -

18.500 16.284
18. Provisão para IRPJ e CSLL      2018      2017
Lucro antes da tributação  7.272 42.728
(+/-) Outras adições/exclusões            -   (22.819)
(=) Base de cálculo 7.272 19.909
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34%
Imposto de Renda e Contribuição social calculado  (2.472) (6.769)
Incentivo fiscal (PAT e Incentivo a cultura)             -            -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.472 6.769
19. Cobertura de seguros: A Sociedade mantém seguros, segundo a cober-
tura contratada, consideradas suficientes conforme determinado nos contra-
tos firmados com os órgãos públicos para cobrir eventuais riscos sobre seus
ativos e/ou responsabilidades. As premissas adotadas, dada a sua nature-
za, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras,
consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. 20. Instrumentos financeiros e riscos operacionais: a) Valoriza-
ção dos instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de
ativos e passivos financeiros da Sociedade foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avalia-
ções, estabelecidas pela Administração. Entretanto, considerável julgamen-
to foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a es-
timativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as es-
timativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodolo-
gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização esti-
mados. Os instrumentos financeiros estão descritos a seguir, bem como os
critérios para sua valorização: • Caixa e equivalente de caixa (Nota Expli-
cativa nº 3): os saldos em conta corrente mantidos em bancos de primeira
linha têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis; • Forne-
cedores (Nota n° 10): os valores reconhecidos representam dividas em reais
dos valores de aquisição de mercadorias e serviços; • Empréstimos e finan-
ciamentos (Nota Explicativa nº 10): os valores de mercado para os emprés-
timos e financiamentos são idênticos aos dos saldos contábeis, sendo atu-
alizados conforme cláusulas previstas nos contratos.

Osvaldo Vieira Correa
Diretor - CPF 073.605.411-15

Claudio Ciro Kiyohashi
Contador - CRC 1SP162608/O-9

13ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0095273-70.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIO VICENTE JORGE 
FANUCCHI (CPF. 295.002.668-06), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada 
por ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia foi determinada, nos termos do art. 
513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a 
quantia de R$ 10.810,89 (valor em 16/10/2018), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda 
ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/DP), RODRIGO DE ANDRADE BERNARDINO (OAB 208159/SP) 

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 0022657-41.2011.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAFAEL FERREIRA DE LIMA, Brasileiro, Solteiro, RG 35186140, CPF 
347.153.658-20, Rua Nova Araca, 237, Vila Mirante, CEP 02957-080, São Paulo - SP , que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de C. Módulo - Cooperativa de Trabalho de 
Professores e Auxiliares de Administração Escolar, alegando em síntese: lhe ajuizou uma ação 
Monitória, também contra a Daniela Ferreira de Lima (já citada as fls. 68), objetivando o recebimento 
de R$ 9.384,06 (Out/2011), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes e não pago. Estando o correquerido em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandato inicial em título executivo, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de Revelia (art. 257, IV, do CPC) . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2018. 

25ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0069918-
92.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a 
ALEX CORDEIRO LYRA, CPF 226.872.308-98, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por VSTP EDUCAÇÃO LTDA. Encontrando-se o executado em 
lugar ignorado, foi determinada, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$30.070,68 (valor em 
14/09/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica advertido, ainda, que nos termos do artigo 
525 CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019 
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 25/06/2019  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 27/06/2019  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: Apartamento nº 241

DATA DOS LEILÕES  1º Leilão: dia 25/06/2019, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 27/06/2019, às 10:10 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE
FELIPE BITTENCOURT DE OLIVEIRA, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO

DOS VALORES 1º leilão: R$ 
822.434,02 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos) 2º leilão: R$ 
505.275,53 (quinhentos e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), calcula

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão 
judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

EDITAL DE CITAÇÃO Proc.1021821-84.2016.8.26.0001  Prazo 20 dias A Dr.(a) Ana L Carolina Della
Latta Camargo Belmudes Juíza de Direito  da 7º Vara Cível do Foro Regional de Santana FAZ SABER a
THAIS CELIDONIO TINOCO CPF nº 279.150.028-64 e aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar, que IENSC - INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO, ajuizou
ação monitória em face, objetivando o recebimento de mensalidade escolar, no total R$ 4.104,05
(atualizado 22/07/2016). Estando o réu em local incerto e não sabido, fica citado para os termos da ação,
bem como para que, no prazo de 15 dias, a contar do decurso do prazo deste edital, ofereça embargos
monitórios ou pague a importância com honorários de 5%  do valor da causa e em caso de cumprimento
voluntário, haverá isenção das custas. Assim, para que produza seus efeitos de direito, é expedido o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 13/09/2018.   (13 e 14)

AKM - Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ Nº 61.531.794/0001-04 - NIRE Nº 35300330609

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 10/04/2019. Horário: 16:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.910, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presi-
dência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian, Diretor
Presidente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian, para Secretário. Inici-
ando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação deixou de
ser publicado de conformidade com o disposto no parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 124
da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos
constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas presen-
tes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Delibe-
rações:  Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demons-
trações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, documentos esses devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial na edi-
ção do dia 23 de março de 2019 e  no Jornal Empresas & Negócios na edição  do dia
23/25 de março de 2019, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que
trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303,
de 31/10/2001.  Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr.
Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia.  São Paulo, 10 de
abril de 2019. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretá-
rio. Acionistas: André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da
Silveira.  A presente é copia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian
- Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário.  JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 217.046/19-8, em 23/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MSJM - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ Nº. 07.848.846/0001-25 e NIRE Nº 35300338332

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 10/04/2019. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital do
Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital
Social, conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença.
Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos
Estatutos, a Sra. Vanda Kissajikian Mordjikian, Diretora Presidente da empresa, que
convidou a mim, Suely Kissajikian da Silveira, para Secretária. Iniciando-se os traba-
lhos, informou a Sra. Presidente que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de
conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124, da Lei 6.404/76.
Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da
“Ordem do Dia”, tendo, no final, sido deliberado pelos acionistas presentes, por unani-
midade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: - Foi
aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
documentos esses devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios, nas edições do dia 22 de março de 2019, sendo dispensado
o aviso aos acionistas, face ao que trata o Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 133, da
Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. Nada mais havendo a ser
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como
ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois
de lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas representando a totalida-
de do capital social, dando a Sra. Presidente por encerrada a Assembleia. São
Paulo, 10 de abril de 2019. Vanda Kissajikian Mordjkikian - Presidente da Mesa.
Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: André Kissajikian; Companhia
Iniciadora Predial, representada por seu Diretor Superintendente, Antranik
Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Vanda Kissajikian Mordjikian - Presidente
da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 217.719/19-3, em 23/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31/01/2019
Data, Hora e Local: 31/01/2019, às 18 horas, na sede social. Presença: Totalidade do ca-
pital social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira
Carmona. Deliberações: 1. Aprovar a renúncia dos seguintes membros da Diretoria: Diretor
Financeiro, Sérgio Amaral de Almeida e Diretor sem designação específica, Carlos Alberto
de Arruda Botelho; 2. Eleger os novos membros da Diretoria que completarão o mandato de
3 anos para o qual os diretores ora destituídos foram eleitos, até 08/01/2021: Diretor Finan-
ceiro, Dorival Lourenço da Silva Neto, residente e domiciliado em São Paulo/SP, CIRG nº
6.406.438 e CPF/MF nº 012.288.598-84; Diretor sem designação específica, Alexandre
Magno Martins de Santana, residente e domiciliado em São Paulo/SP, CIRG nº 38.716.208-
2 e CPF/MF nº 694.203.354-53. Até a data em que tais diretores eleitos sejam empossados,
a Sociedade será representada por 1 único Diretor. Assinaturas: Presidente, Roberto
Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona. A Ata em seu inteiro teor, junta-
mente com o Estatuto Social devidamente consolidado encontra-se arquivada na JUCESP
sob nº 308.563/19-0, em 06/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A.M.F.E. Consultoria, Representações e Comércio Ltda. torna público que requereu ao
SEMASA, a Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de operação, para Industria de
transformação na Avenida Prestes Maia, 3490, Vila Giomar em Santo André-SP,
conforme Processo Ambiental nº.: 286/2.019. E declara aberto o prazo de 30 dias para
manifestação escrita, endereçada ao SEMASA.

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S.A.
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 28.05.2019
Data, Hora, Local: 28.05.2019 às 15hs, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Pre-
sidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg Deliberação Aprovada: a) reduzir o 
capital social, considerando excessivo em relação ao objeto da sociedade, totalmente subscrito e integraliza-
do, no importe de R$ 3.000.000,00, passando de R$ 20.000.000,00 para R$ 17.000.000,00. A referida redu-
ção do capital social se dará mediante a restituição de parte do valor reduzido às acionistas, em moeda cor-
rente nacional. Recebendo cada Acionista o valor de R$ 1.500.000,00. Encerramento: Nada mais. Acionis-
tas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações neste ato representada por seu Diretor Finan-
ceiro Miguel Maia Mickelberg e sua bastante procuradora Sandra Esthy Attié Petzenbaum / Lucio Empreendi-
mentos e Participações Ltda. neste ato representada por seu administrador Wilson Pinto Rodrigues. 

Masim Participações S.A.
CNPJ nº 02.192.852/0001-53 - NIRE 35.300.151.208

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 23/04/2019, às 10hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente 
- Maria May Malta Simonsen; Secretário - Marcos Simonsen Porto. Convocação: Dispensadas. Deliberações: 
Preliminarmente, os acionistas aprovaram a redação da presente ata em forma de sumário, como faculta o §1o 
do artigo 130 da Lei das S.A. (i) Com abstenção de voto dos acionistas Maria May Malta Simonsen e Marcos 
Simonsen Porto, as acionistas Monica Simonsen Porto, Márcia Simonsen Porto de Paula, Marília Simonsen Zein e 
Mariana Simonsen Porto de Oliveira, detentoras de 39,2% do capital social (ou seja, 100% das ações com direito 
a voto na presente deliberação) aprovaram as contas da Diretoria, o balanço patrimonial e demais demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2017; e 31/12/2018; dispensadas as publicações, nos 
termos do artigo 294, inciso II, da Lei das S.A. Os documentos de que tratam os incisos I e II do artigo 133 da Lei 
das S.A.; (ii) Considerando que o resultado do exercício social findo em 31/12/2017, e 31/12/2018 foi negativo, 
não há dividendos a distribuir e o prejuízo será destinado à conta de prejuízos acumulados. Encerramento: A Ata 
foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente - Maria May Malta Simonsen; Secretário 
- Marcos Simonsen Porto. Acionistas Presentes: Maria May Malta Simonsen; Marcos Simonsen Porto; Monica 
Simonsen Porto; P.p. Márcia Simonsen Porto de Paula; P.p. Marília Simonsen Zein e Mariana Simonsen Porto de 
Oliveira. SP, 23/04/2019. JUCESP nº 308.434/19-5 em 05/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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