São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de abril de 2019

Criadores do SOS Chuva
recebem prêmio em São Paulo

projeto tem como objetivo fornecer informações que podem reduzir o impacto de enchentes, deslizamentos de
terras e descargas elétricas, além de auxiliar a população
com recomendações sobre o que fazer em alguns desses casos.
Gratuito e disponível em forma de aplicativo e site, o programa
possibilita que as pessoas tenham conhecimento de eventos extremos e possam tomar as devidas providências para que o dano
seja o menor possível. Na vanguarda da ciência atmosférica, a
plataforma disponibiliza a “previsão imediata”, fator crucial para a
identificação dos eventos meteorológicos e a definição de medidas
preventivas. Trata-se de um serviço novo e de grande relevância
para os profissionais da área e de órgãos como a Defesa Civil, pois
pode identificar os acontecimentos localizados em bairros e ruas.
Acessível para qualquer um que tenha um smartphone, o app,
criado em 2016, já foi instalado em mais de 186 mil dispositivos
(iOS e Android) e possibilitou a visualização de aproximadamente quatro milhões de imagens de satélite ou radar. O trabalho
foi realizado pelos professores Luiz Augusto Machado e Luiz
Eduardo Guarino, executado pelo INPE (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais), com participação da USP e da Unicamp, e
com financiamento da Fapesp.

O

Os finalistas
O desenvolvimento de um programa de melhoramento genético
da aveia, permitindo o cultivo desse cereal em áreas do Sul do
Brasil, ficou em segundo lugar no Prêmio Péter Murányi 2019.
Iniciado em 2000 e coordenado pelos professores Luiz Carlos
Federizzi e Marcelo Teixeira Pacheco, o projeto nasceu com
objetivo de adaptar as sementes da aveia ao clima subtropical e
tornando-as resistentes às pragas comuns em território nacional e
que costumam inviabilizar as colheitas, tornando seu cultivo sustentável. Os resultados colhidos permitiram que o Brasil deixasse

Divulgação/Fundação Péter Murányi

Na última quinta-feira (25), equipe que criou o SOS Chuva recebeu o Prêmio Péter Murányi 2019,
edição Ciência & Tecnologia, durante cerimônia realizada em São Paulo

Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Thiago Schapiro (**)

O exercício profissional
da advocacia é regido
por uma série de
direitos e deveres, dentre
os quais se destaca o
dever de informação
entre advogado e cliente

E
O coordenador do prêmio vencedor, Luiz Augusto Toledo
Machado e sua equipe durante a cerimônia.

de ser um importador de aveia, para tornar-se um exportador.
O terceiro colocado foi um trabalho inédito que resultou no
desenvolvimento de um medicamento cujo princípio ativo é constituído por plantas que fazem parte da biodiversidade brasileira.
Coordenado pelo professor João Batista Calixto, a pesquisa deu
origem ao medicamento mais prescrito entre os anti-inflamatórios
tópicos, o Acheflan. O medicamento foi registrado pela Anvisa
em 2004, e teve sua comercialização liberada em junho de 2005.
O Prêmio Péter Murányi é realizado anualmente, com temas que
se alternam a cada edição: Saúde, Ciência & Tecnologia, Alimentação e Educação. Cada tema é revisitado a cada quatro anos. O
valor total é de R$ 250 mil, divididos entre o vencedor (R$ 200
mil), o segundo colocado (R$ 30 mil) e o terceiro (R$ 20 mil).

São João Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 06.215.456/0001-55
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
São Paulo, 01 de março de 2019.
A Diretoria
Demonstração do Fluxo de Caixa
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
Ativo
2018
2017 Passivo
2018
2017
Circulante
2018
2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
12.873
54.880 Empréstimos e ﬁnanciamentos
15.694.380
15.238.758 Atividades operacionais
Contas a receber de clientes
2.816.893
8.533.234 Fornecedores
4.842.569
5.907.132 Prejuízo do exercício
(44.612.154)
(2.757.763)
Impostos a recuperar
2.519.828
2.213.578 Obrigações tributárias
2.187.108
3.924.801 Encargos ﬁnanceiros sobre empréstimos
Adiantamento a fornecedores
320.255
491.263 Obrigações sociais
858.734
591.921
e ﬁnanciamentos
3.393.477
4.603.665
Adiantamento a empregados
6.191
13.562 Partes relacionadas
177
- Depreciação e amortização
8.691.458
9.162.538
Despesas antecipadas
74.561
60.480
23.582.968
25.662.612 Imposto de renda e contribuição social
5.750.601
11.366.997
diferidos
14.994.644
7.842.777
Não Circulante
Não Circulante
(17.532.575)
18.851.217
Contas a receber de clientes
22.536.088
Fornecedores longo prazo
5.835.553 (Aumento)/Redução de ativos
Impostos a recuperar
3.346.632
3.346.632
Empréstimos e ﬁnanciamentos
10.364.001 Contas a receber
28.252.429
14.355.519
Ativo ﬁscal diferido
14.994.643
Parcelamento tributário
4.995.879
6.656.566 Impostos a recuperar
(306.251)
(675.921)
Depósitos judiciais
101.120
32.151.573
11.747.305 Adiantamento a fornecedores
171.009
(7.234)
Partes relacionadas
1.092
1.092 Partes relacionadas
Despesas
antecipadas
(14.082)
(6.337)
37.147.452
34.603.425
3.448.844
40.878.455
Direitos
creditórios
2.421.222
Imobilizado
60.517.584
61.320.535
Demais contas a receber
(93.749)
(9.963)
Diferido
283.790 Patrimônio Líquido
77.500.000
77.500.000
28.009.356
16.077.286
Intangível
86.847
101.870 Capital social
(68.426.544)
(23.814.390) Aumento/(Redução) de passivos
60.604.431
61.706.195 Prejuízos acumulados
(6.900.116)
(8.270.614)
9.073.456
53.685.610 Fornecedores
64.053.275
102.584.650
(3.398.380)
(7.627.331)
69.803.876
113.951.647 Obrigações tributárias
Total do Ativo
69.803.876
113.951.647 Total do Passivo
Obrigações sociais
266.813
(996.052)
Demonstração dos Resultados
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demais contas a pagar
(39.586)
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
(10.031.683)
(16.933.583)
2018
2017
Capital
Prejuízos
Social Acumulados
Total Caixa líquido (aplicado)/proveniente
Receita operacional bruta
37.363.363
55.705.317
de atividades operacionais
445.098
17.994.920
Saldo em 1º/01/2017
77.500.000
(21.056.627)
56.443.373
Deduções
Atividades de investimentos
Prejuízo
líquido
do
exercício
(2.757.763)
(2.757.763)
Impostos sobre as vendas
(3.526.602)
(4.966.592)
Adições ao imobilizado
(7.589.694)
(6.575.889)
77.500.000
(23.814.390)
53.685.610
Abatimentos de vendas
(21.467)
(1.028.953) Saldo em 31/12/2017
Baixa de imobilizado
(115.634)
Prejuízo
líquido
do
exercício
(44.612.154)
(44.612.154)
Caixa líquido (aplicado)/proveniente
Receita operacional líquida
33.815.294
49.709.772
Saldo em 31/12/2018
77.500.000
(68.426.544)
9.073.456
de atividades de investimentos
(7.589.694)
(6.691.523)
Custos operacionais
(21.530.239)
(21.275.981)
Atividades de ﬁnanciamentos
Composição do Conselho de Administração
Lucro bruto
12.285.055
28.433.791
Operações
com
partes
relacionadas
20.404.445
4.753.721
Carlos Augusto Blóis Pêra
Despesas operacionais
Captação de empréstimos e ﬁnanciamentos
24.326.243
Presidente
Administrativas e gerais
(30.898.061)
(21.884.257)
Amortização de empréstimos e
Resultado ﬁnanceiro
(2.306.258)
(1.565.424)
Ubirajara Rodolpho Amorim Filho
ﬁnanciamentos
(13.301.856)
(40.653.773)
Depreciações e amortizações
(8.691.458)
(9.162.539)
Caixa líquido (aplicado)/proveniente
Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva
Prejuízo operacional
(29.610.722)
(4.178.429)
de atividades de ﬁnanciamentos
7.102.589
(11.573.809)
Bruno Amorim Florêncio Pereira
Aumento (redução) líquido em
Prejuízo antes do imposto de renda
Composição da Diretoria
disponibilidade
(42.007)
(270.412)
e contribuição social
(29.610.722)
(4.178.429)
Sérgio Stacchini
Modiﬁcações no caixa e equivalentes
Imposto de renda e contribuição
de caixa
Diretor Administrativo Financeiro
social - diferidos
(15.001.432)
1.420.666
Saldo no início do exercício
54.880
325.292
Carlos Augusto Blóis Pêra
Prejuízo líquido do exercício
(44.612.154)
(2.757.763)
Saldo no ﬁnal do exercício
12.873
54.880
Diretor
Técnico
Quantidade de ações
73.510.422
73.510.422
Aumento (redução) líquido em caixa e
Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC 1SP085590/O-0
Prejuízo por ação - R$
(0,61)
(0,04)
equivalentes de caixa
(42.007)
(270.412)
As demonstrações ﬁnanceiras completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

Biogás Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 04.131.501/0001-68
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
São Paulo, 01 de março de 2019.
A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
2018
2017
2018
2017 Passivo
2018
2017
2018
2017
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
626.913
57.267
639.786
112.147 Empréstimos e ﬁnanciamentos
- 15.694.381 15.238.758
Contas a receber de clientes
2.816.893
8.533.234 Fornecedores
120.043
460.667
4.962.612
6.367.799
Impostos a recuperar
372.452
309.631
2.892.280
2.523.209 Obrigações tributárias
97.357
34.636
2.284.464
3.959.437
Adiantamento a fornecedores
79.483
272.210
399.738
763.473 Obrigações sociais
187.212
140.059
1.045.946
731.980
Adiantamento a empregados
6.191
13.562 Partes relacionadas
177
Despesas antecipadas
13.092
4.602
87.652
65.082
404.612
635.362 23.987.580 26.297.974
1.091.940
643.710
6.842.540 12.010.707 Não Circulante
Empréstimos e ﬁnanciamentos
- 10.364.001
Não Circulante
87.710
5.923.263
Contas a receber de clientes
- 22.536.088 Fornecedores
778.229
778.229
Impostos a recuperar
3.346.632
3.346.632 Obrigações tributárias
368.914
1.395.963
5.364.793
8.052.529
Ativo ﬁscal diferido
8.145.769
- 23.140.412 Parcelamentos tributários
10.157.539
8.622.452 23.855.399 18.896.549
Bloqueios judiciais
18.378
119.499
- Partes relacionadas
11.304.682 10.106.125 29.998.421 43.236.342
Partes relacionadas
18.458.000
8.529.862
5.381
7.057.747
18.476.378 16.675.631
3.471.512 56.080.879 Patrimônio Líquido
111.825.701 44.907.228 111.825.701 44.907.228
Investimentos
10.358.119 68.531.950
1.284.662 14.846.339 Capital social
- 118.802.894
- 118.802.894
Imobilizado
8.338.675
9.112.119 68.856.258 70.432.654 Adiantamento para futuro aumento de capital
(5.200.000)
(5.200.000)
Diferido
283.790 Ações em tesouraria
(81.991.174) (71.013.336) (81.991.174) (71.013.336)
Intangível
3.278.709
3.274.863
3.365.556
3.376.733 Prejuízos acumulados
29.834.527 87.496.786 29.834.527 87.496.786
40.451.881 97.594.563 76.977.988 145.020.395
41.543.821 98.238.273 83.820.528 157.031.102
Total do Ativo
41.543.821 98.238.273 83.820.528 157.031.102 Total do Passivo
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
Receita operacional bruta
28.503
- 37.391.866 55.705.317 Atividades operacionais
(76.791.174) 41.507.932 (76.791.174) 41.507.932
Impostos sobre as vendas
(2.637)
- (3.529.239) (4.966.592) (Prejuízo)/Lucro do exercício
Encargos ﬁnanceiros sobre empréstimos e
Devoluções/Abatimentos de vendas
(3.384)
(24.851) (1.028.953)
ﬁnanciamentos
2.652.766
3.393.477
7.256.430
Receita operacional líquida
22.482
- 33.837.776 49.709.772 Depreciação e amortização
800.380
797.996
9.491.837
9.960.534
58.173.831 (50.920.555) 13.561.677 (53.678.317)
Custos
(351.163) (2.500.966) (21.881.402) (23.776.947) Equivalência patrimonial
Imposto de renda e contribuição social diferidos
8.145.769
5.490.823 23.140.413
6.233.230
Resultado bruto
(328.681) (2.500.966) 11.956.374 25.932.825
(9.671.194)
(471.038) (27.203.770) 11.279.809
Despesas operacionais
(Aumento) Redução de ativos
Administrativas e gerais
(2.253.693) (3.376.651) (33.151.754) (25.260.908) Contas a receber
- 28.252.429
3.499.361
(62.821)
494.368
(369.072) (20.802.892)
Resultado ﬁnanceiro
(7.088.820) (7.549.574) (9.395.079) (9.114.998) Impostos a recuperar
Despesas
antecipadas
(26.868)
39.924.598
(142.070)
70.761
Depreciações e amortizações
(800.380)
(797.996) (9.491.837) (9.960.534)
Demais contas a receber
192.727
131.242
371.107
4.851.090
Equivalência patrimonial e ganho variação
103.038 40.550.208 28.112.394 (12.381.680)
patrimonial
(58.173.831) 50.920.555 (13.561.677) 53.678.317 Aumento (redução) de passivos
Lucro (Prejuízo) operacional
(68.645.405) 36.695.368 (53.643.973) 35.274.702 Fornecedores
(428.335)
(534.600) (7.328.450) 11.858.200
(186.100) (11.586.458) (3.584.480) (1.005.091)
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e CSLL
(68.645.405) 36.695.368 (53.643.973) 35.274.702 Obrigações tributárias
Obrigações sociais
47.154
(894.554)
313.967
(302.633)
Provisão para imposto de renda e contribuição
(567.281) (13.015.612) (10.598.963) 10.550.476
social - diferido
(8.145.769)
4.812.564 (23.147.201)
6.233.230 Caixa líquido (aplicado) proveniente de
atividades operacionais
(10.135.437) 27.063.558 (9.690.339)
9.448.605
Lucro (Prejuízo) do exercício
(76.791.174) 41.507.932 (76.791.174) 41.507.932
Atividades de investimentos
Quantidade de ações
68.317.552 44.907.228
Adições ao imobilizado e intangível
(30.781) (1.069.456) (7.620.475) (71.938.189)
Lucro (Prejuízo) por ação - R$
(1,12)
0,92
Caixa líquido consumido nas atividades de
investimentos
(30.781) (1.069.456) (7.620.475) (71.938.189)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
Atividades de ﬁnanciamento
Capital
Ações em
Prejuízos
(8.393.051) (24.059.067) 12.011.394 44.130.519
Social
AFAC
Tesouraria Acumulados
Total Operações com partes relacionadas
Saldo em 1º/01/2017
44.907.228
93.975.869
(5.200.000) (112.521.268) 21.161.829 Captação (amortização) de empréstimos e
ﬁ
nanciamentos
- (26.791.364) (13.301.856) (6.442.384)
Adiantamento para futuro
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) (118.802.895) 24.827.025 (118.802.895) 24.827.025
aumento de capital
24.827.025
- 24.827.025
Aumento de capital
137.931.810
- 137.931.810
Lucro líquido do exercício
41.507.932 41.507.932
Caixa líquido gerado (consumido) nas
Saldo em 31/12/2017
44.907.228 118.802.894
(5.200.000)
(71.013.336) 87.496.786
atividades de ﬁnanciamento
10.735.864 (26.023.406) 17.838.453 62.515.160
Aumento de capital
137.931.809 (118.802.894)
- 19.128.915 Aumento (Redução) líquido em disponibilidades
569.646
(29.304)
527.639
25.576
Redução de capital
(71.013.336)
71.013.336
- Modiﬁcações no caixa e equivalentes de caixa
Cancelamento de ações
Saldo no inicio do exercício
57.267
86.571
112.147
86.571
em tesouraria
5.200.000
(5.200.000)
- Saldo no ﬁnal do exercício
626.913
57.267
639.786
112.147
Prejuízo líquido do exercício
(76.791.174) (76.791.174) Aumento (Redução) líquido em caixa e
Saldo em 31/12/2018
111.825.701
(81.991.174) 29.834.527
equivalentes de caixa
569.646
(29.304)
527.639
25.576
Composição do Conselho de Administração
Carlos Augusto Blóis Pêra - Presidente
Ubirajara Rodolpho Amorim Filho
Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva
Bruno Amorim Florêncio Pereira

O dever de informação na
relação advogado/cliente

Composição da Diretoria
Sérgio Stacchini
Carlos Augusto Blóis Pêra
Diretor Administrativo Financeiro
Diretor Técnico
Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

As demonstrações ﬁnanceiras individuais e consolidadas completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

m sua essência, o dever
de informar consiste
em manter o cliente
integralmente a par dos riscos
e consequências de sua pretensão, bem como da estratégia
e dos andamentos relevantes.
Com isso, o cliente estará apto
a tomar decisão com base em
todo o contexto envolvido.
Nesse sentido, oportuno registrar que o dever de informar
e a forma pela qual deve ser
estabelecida essa relação de
advogado e cliente, além de
demonstrar diligência e excelência na prestação do serviço,
estão previstos no Código de
Ética da OAB, “Das Relações
com o Cliente”, merecendo
destaque a expressa previsão
de que a relação entre ambos
deve ser pautar pela confiança
recíproca.
Certo é que não basta o
simples encaminhando da
informação. A comunicação
advogado-cliente deverá ser
acompanhada de aconselhamento jurídico específico,
incluindo riscos envolvidos a
cada passo que se dê, justamente para que o advogado
auxilie o cliente na tomada
de decisão. Com informações
incompletas ou tendenciosas,
aumenta o risco de tomada
de decisão equivocada, por
se pautar em premissas não
verdadeiras.
Esse diálogo ganha ainda
mais relevância em virtude das
inovações trazidas pelo Código
de Processo Civil ao tratar da
sucumbência. A nova regra,
artigo 85 e seguintes, fixa que
haverá honorários advocatícios sucumbenciais não só na
ação principal, mas também
na reconvenção, na interposição de recursos e, ainda, no
cumprimento de sentença. Em
outras palavras, a “simples”
decisão de recorrer ou não de
uma decisão poderá implicar
em ônus sucumbencial para
o cliente (aumentando o seu
risco financeiro), caso não
se tenha êxito na reforma da
decisão atacada.
Portanto, é fundamental que
o cliente sempre esteja ciente
dos riscos e consequências na
hora da definição de qual será a
estratégia processual a ser adotada. Contudo, infelizmente o
que se vê é a existência de profissionais não engajados com os
mais básicos princípios e ética
e, muitas vezes, colocando até
os seus próprios interesses acima dos do cliente. Não estamos
afirmando sobre falha (afinal,
“errar é humano”), mas de
se afastar da melhor prática,
impactando negativamente,
inclusive, na imagem dos advogados.
Já se tem notícias de casos
em que houve a responsabilização do advogado por não
agir com o dever de ética e
informação relevante. No caso
em específico, o advogado fez
o cliente acreditar que estava
representando os seus interesses em processo judicial,
todavia não apresentou defesa
e nem formalmente renunciou
ao mandato, contribuindo
exclusivamente para a decretação de revelia, ou seja,
reconhecimento dos fatos
descritos pela outra parte na
petição inicial (TJ-SP 007434855.2011.8.26.0114, Relator: L.
G. Costa Wagner, Data de Jul-

gamento: 14/03/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 19/03/2018).
Os principais fundamentos
utilizados para o julgamento
do caso em referência foram os
artigos anteriormente citados
do Código de Ética da OAB e
os pressupostos da responsabilidade civil. Outro exemplo
das consequências da falta de
cooperação ente advogado e
cliente consiste na forma como
são conduzidas as tratativas de
acordo. Conforme mencionado
acima, o advogado deverá sempre zelar pelos interesses de
seu cliente e, portanto, deverá
deixá-lo sempre ciente das
propostas de acordo recebidas, riscos envolvidos na ação,
devendo sempre imputar seu
aconselhamento jurídico no
caso concreto.
Nesse cenário, mesmo que
não seja o melhor caminho o
aceite da proposta, há situações em que o cliente pode
estar precisando urgentemente do dinheiro à vista e não lhe
seja mais vantajoso insistir na
morosa marcha processual.
Em outras palavras, é evidente
que em alguns cenários o advogado não deverá se apegar
à tese e ter a sensibilidade
de entender que valerá mais
sugerir ao cliente “um mau
acordo do que uma boa briga”
exatamente para tutelar seus
interesses.
À luz das informações contidas, conclui-se que é fundamental não apenas cumprir
superficialmente o dever de
informação entre advogado
e cliente, de lhe advertir dos
riscos e consequências de
sua pretensão; da estratégia
definida e dos andamentos
processuais relevantes, mas
também auxiliá-lo na tomada
de decisão sempre focando
na defesa dos interesses do
cliente.
Logo, a tomada de decisões,
alinhando os interesses do
cliente com o devido suporte
jurídico, sempre é a melhor
opção, sendo que sua inobservância fere diretamente os
princípios e valores da advocacia, bem como expressos
textos de Lei do Código de
Ética da OAB, sujeitando-se
o profissional às penalidades
legais.
Neste sentido, faço minhas
as palavras de Antônio Laért
Vieira Júnior: “Que os advogados de hoje e do futuro
sejam homens de bem e de
paz, tribunos da liberdade e da
ética. Que sua atuação correta,
altaneira e leal projete sobre os
telhados das cidades frutos de
transformação, construção e
reconstrução de novos homens
que exerçam e pratiquem a
justiça com novo ardor, novos
métodos, novo instrumental,
novo meios, para que o Direito
possa verdadeiramente entregar a cada um o que é seu”.
Em um momento de Operação Lava Jata e Operação
Zelotes, entre tantas outras,
deve-se trabalhar para que
toda e qualquer relação entre
advogado e cliente seja pautada pelas diretrizes de ética
e pelos valores inerentes à
própria profissão, permitindo
que o cliente se sinta e esteja
sempre seguro para a tomada
de decisões, munido de informações relevantes do processo
e dos riscos e consequências
de sua pretensão.
(*) - Atua nas áreas direito privado,
contencioso cível, arbitragem,
imobiliário e família do FF Advogados
(elisa.ﬁgueiredo@ﬄaw.com.br);
(**) - Atua na área de Contencioso
cível e imobiliário do FF Advogados
(thiago.schapiro@ﬄaw.com.br).

MOBAR S.A.
CNPJ: 05.364.792/0001-05 - NIRE: 35300193041
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data:14/04/2019, às 10hs Local: Alameda Casa Branca, 851 - 10º andar, conjunto 104, São Paulo, S.P.
Presentes: 100% do capital social, a saber: 1) Maria do Carmo Cesar de Moraes Barros, RG-794.036
(SSP/SP) e CPF/MF-180.415.918-25, por seu bastante procurador Sergio Luiz de Moraes Barros,
adiante qualiﬁcado; 2) Luiz de Moraes Barros Filho, RG-2.637.433 (SSP/SP), CPF/MF-047.464.818-49;
3) Ana Maria Barbará, RG-34.114.718-7 (SSP/SP), CPF/MF-460.196.777-53; e 4) Sérgio Luiz de Moraes Barros, RG-4.674.419-8 (SSP/SP), CPF/MF-014.330.008-30, todos domiciliados nesta Capital, e
Victor Brandão Teixeira, advogado OAB/SP-26.168 que secretaria os trabalhos. Mesa: Presidente - Sergio Luiz de Moraes Barros; Secretário - Victor Brandão Teixeira. Convocações: Veriﬁcada a presença de
todos os acionistas, ﬁca dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.
Deliberações:.Eleição da Diretoria: Foram reeleitos os atuais Diretores, sem solução de continuidade,
prosseguindo no exercício de seus cargos e ratiﬁcados os atos por eles praticados até a presente data,
a saber: Luiz de Moraes Barros Filho, Ana Maria Barbará, Sergio Luiz de Moraes Barros, todos devidamente qualiﬁcados. Posse e Desimpedimento: Os Diretores eleitos, presentes à Assembleia Geral,
aceitaram o encargo e assinam os respectivos Termos de Posse e Desimpedimento em separado que
serão levados a registro juntamente com a presente ata. Franqueada pelo Sr. Presidente a palavra aos
presentes e não havendo outros assuntos a tratar, a ata foi lida e achada conforme pela Mesa e por
todos os presentes: Maria do Carmo Cesar de Moraes Barros, por seu procurador, Luiz de Moraes Barros Filho, Ana Maria Barbará, Sergio Luiz de Moraes Barros. Presidente dos trabalhos- Luiz de Moraes
Barros Filho; Secretário: Victor Brandão Teixeira. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada
no Livro próprio. JUCESP n° 225.781/19-0 em 24/04/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
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