8 – D.O.E.; Empresarial; São Paulo, 113 (212), sexta-feira, 7 de novembro de 2003
CNPJ 56.720.774/0001-41
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FUNDAÇÃO ROMI

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000 - (Em R$)
2001
2000 Passivo
2001
2000
Ativo
Circulante ..................................................
8.045.305
6.587.426 Circulante ..................................................
33.511
32.455
Disponibilidades ........................................
30.049
2.876
Fornecedores ............................................
1.810
2.060
Aplicações financeiras ...............................
7.847.702
6.417.994
Salários e encargos sociais .......................
31.234
30.205
Subvenções a receber ...............................
9.536
26.420
Contas a pagar ..........................................
467
190
Valores a realizar .......................................
158.018
140.136
Patrimônio social
Realizável a longo prazo
Superávit acumulado .................................
14.598.139 13.372.063
Valores a realizar .......................................
308.414
315.892
Permanente ................................................
6.277.931
6.501.200
Investimentos .............................................
2.277.105
2.276.268
Imobilizado ................................................
4.000.826
4.224.932
14.631.650 13.404.518
Total do Ativo ............................................
14.631.650 13.404.518 Total do Passivo ........................................
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000
5. Imobilizado
Vida útil
1. Contexto operacional
(anos)
2001
2000
A Fundação Romi, constituída em 29 de junho de 1957, é uma Instituição
Edificações .......................................
25 2.527.984
2.527.984
de Caráter Assistencial, Educacional e Cultural sem fins lucrativos,
Máquinas e equipamentos ...............
10
847.160
847.160
certificada como Entidade Filantrópica pelo Conselho Nacional de Móveis e utensílios ...........................
10
161.158
146.149
Assistência Social - CNAS - Processo nº 81.603/62 Declarada de Utilidade Veículos ...........................................
5
13.551
13.551
5
192.567
192.146
Pública Federal - Decreto 655 de 08.03.1962 - Mantida por Decreto de Equipamentos de informática ..........
3.742.420
3.726.990
27.05.1992 - DOU de 28.05.1992 - seção I - fls. 6.590 e Estadual Decreto .........................................................
Depreciação acumulada ..................
(2.114.155) (1.874.619)
nº 35.527 de 19.09.1959. Tem por objetivos estatutários: a. Educação,
.........................................................
1.628.265
1.852.371
cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico, artístico e do meio Terrenos ...........................................
2.363.024
2.363.024
ambiente; b. Assistência a criança desamparada.
Outros ..............................................
9.537
9.537
2. Apresentação das demonstrações financeiras
.........................................................
4.000.826
4.224.932
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas 6. Patrimônio social
contábeis emanadas da legislação societária brasileira, aplicáveis à As rendas geradas pela Fundação Romi são empregadas integralmente
nos seus objetivos sociais comentados na Nota 1. Na eventual possibilidade
entidades sem fins lucrativos.
de encerramento das atividades da Fundação Romi, por meio de decisão
Descrição das principais práticas contábeis - a. Aplicações financeiras unânime da totalidade dos membros do Conselho Curador, seu Patrimônio
- Registradas ao custo, acrescido dos rendimentos incorridos até a data do social será incorporado integralmente ao de outra instituição filantrópica,
balanço, que não supera o valor de mercado. b. Investimentos - Os registrada ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, sediada
em Santa Bárbara D’Oeste, que tenha por objetivo proteger e auxiliar a
investimentos foram registrados pelo custo de aquisição, corrigido
criança desamparada.
monetariamente até 31 de dezembro de 1995. c. Imobilizado - Registrado 7. Plano de previdência privada aberta complementar
ao custo de aquisição ou construção e corrigido monetariamente até 31 de A empresa mantém contratado um plano de previdência privada aberta
dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear à complementar, com uma entidade aberta de previdência privada
taxas permitidas pela legislação em vigor. d. Obrigações - Demonstradas devidamente autorizada, em vigor desde 01 de outubro de 2000, destinado
a todos os seus empregados e administradores, nas modalidades de Plano
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos Gerador de Benefício Livre (PGBL), Fundo Gerador de Benefícios (FGB) e
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. e. Superávit Plano de Benefício Definido (PBD). A natureza do plano permite à Empresa,
a qualquer momento, a suspensão ou descontinuidade permanente de suas
do exercício - Apurado pelo regime de competência.
3. Aplicações Financeiras
2001
2000 contribuições. O custeio desse plano é suportado pela Empresa e pelos
participantes, de acordo com o tipo de benefício ao qual são elegíveis. O
Certificado e Recibo de Depósitos Bancários
montante de contribuições despendidas pela Empresa neste exercício foi
- CDB e RDB – Banco Mercantil de S. Paulo S.A. 3.321.877
2.832.696 de R$ 1.746.
Fundos de investimentos 8. Cobertura de seguros
Banco Mercantil de São Paulo S.A. ...........
1.750.720
3.585.298 Em 31 de dezembro de 2001, a Fundação possuía cobertura de seguros
Fundos de investimentos - Banco Itaú S/A .
1.668.016
– contra incêndios e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, por
valores considerando suficientes para cobrir eventuais perdas.
Fundos de renda fixa – Banco Bradesco S/A
1.107.089
– 9. Instrumentos financeiros
.............................................................
7.847.702
6.417.994 Os valores contábeis, especialmente as aplicações financeiras, referentes
4. Investimentos
aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial, quando
Corresponde basicamente a investimentos na empresa Indústrias Romi comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação
em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido
S.A., assim compostos:
ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam,
2001
2000
substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Durante
Quantidade de ações preferenciais nominativas 31.250.000 31.250.000 este exercício a Fundação não realizou operações com derivativos.
Quantidade de ações ordinárias nominativas
42.188.000 42.188.000 10. Aspectos fiscais
Ações preferenciais nominativas – R$ ........
1.252.191
1.252.191 A Fundação Romi, na condição de entidade de fins filantrópicos, goza da
Ações ordinárias nominativas – R$ ............
1.001.371
1.001.371 imunidade tributária no que se refere ao seu patrimônio, renda e serviços
para o desenvolvimento de seus objetivos, atendendo aos requisitos legais
Total de Investimentos na Indústrias Romi S.A.
2.253.562
2.253.562 que asseguram esta imunidade, estando sujeita à inspeção e aceitação
Outros investimentos ..................................
23.543
22.706 pelas autoridades competentes por períodos variáveis de tempo e a eventuais
.............................................................
2.277.105
2.276.268 lançamentos adicionais.
11. Demonstrativo do custo dos serviços prestados

2001
_
Atend.os. Valores

2000
_
Atend.os. Valores

Assistência Educacional
NEI - Núcleo de Educação Integrada:
Projeto de complementação escolar à alunos da 7ª e 8ª série do 1º grau das escolas públicas do
município de Santa Bárbara d’Oeste-SP. Com duração de 4 semestres, freqüentado por 160
alunos, sendo 50% renováveis a cada ano, em período contrário ao da escola regular. A seleção
é feita através de um prova de seleção de habilidades pessoais. É obrigatório que o aluno, enquanto
participante do projeto, esteja freqüentando a rede pública de ensino. O projeto além de permitir
o acesso de escolares da rede pública a um ensino qualificado, é um laboratório pedagógico
onde as experiências bem sucedidas são transmitidas as próprias escolas públicas.
Alunos beneficiados pelo projeto:
159
160
Projeto Abelhas Ocupadas (Busy Bee)
Projeto visa proporcionar aos alunos do projeto N.E.I. repassar os conhecimentos e habilidades
adquiridos para uma geração logo abaixo da sua, com o objetivo de torná-los solidários com os
mais jovens, conscientizando-os de que podem ser os protagonistas de uma sociedade mais
justa e harmoniosa. Os beneficiários receptores, 80 a cada ano, são alunos da 4ªsérie do Ensino
Fundamental Municipal. O projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de
Santa Bárbara d’Oeste que fornece alimentação e transporte aos alunos. As atividades são
desenvolvidas aos sábados. Os alunos do N.E.I. monitoram as atividades com a supervisão dos
professores do N.E.I.
Alunos beneficiados pelo projeto:
76
87
Oficinas Educacionais
Projeto de troca de experiências adquiridas no Programa de Educação Integrada para Educadores
da rede pública de ensino estadual e municipal, realizado anualmente no recesso escolar de julho.
Total de professores participantes das oficinas:354
CTPA – Centro SENAI Fundação Romi – Formação de Formadores
Projeto tem o objetivo de melhorar a qualidade de ensino dos professores dos cursos técnicos de
2º grau e universitário e com isso formar profissionais adequados ao mercado atual de trabalho.
As atividades deste Programa são desenvolvidas no CTPA que conta com a parceira do SenaiSP, Indústrias Romi S.A., MEC e Vitae Apoio a Cultura. Os valores correspondem às depreciações
dos imóveis e equipamentos envolvidos nos treinamentos.
Total de beneficiários:
1.666
3.603
Arquivo Histórico:
Constituído por exemplares de todas as edições de jornais que circularam em Santa Bárbara
d’Oeste, desde 1900, correspondendo à cerca de 100.000 páginas de notícias queregistram os
diferentes fases e aspectos da história da cidade e região. O acervo é utilizado gratuitamente por
professores, alunos, mestrandos para fins educacionais nas suas respectivas escolas.
Total de benefeciários não mensuráveis
Total geral dos custos envolvidos em R$
769.418 (*)
726.015 (*)
(*) Valores alterados por conta da reclassificação das contas das demonstrações do superávit, nos termos do Decreto nº 2536 de 06 de abril de 1998,
artigo 3º inciso 6º, conforme mencionado na nota explicativa 13 às demonstrações financeiras.

Augusto Velloso Engenharia S.A.
C.N.P.J. 05.522.437/0001-09 - NIRE - 35.300.194.667
Extrato da Ata AGE Realizada em 28.10.03.
Data, Local e Hora: 28.10.03, na sede em SP/SP, às 10:30hs. Convocação:
Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente- Ricardo Machado
Ferreira Velloso, Secretário-Augusto Ferreira Velloso Neto. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: O laudo nº 403/03 da empresa RSSR
Consultoria Empresarial S/C Ltda datado de 03.09.03, referente ao valor
econômico da tecnologia de serviços de engenharia da Construtora
Augusto Velloso S/A, no montante de R$ 10.072.000,00, o qual neste ato
é aceito e aprovado por todos e faz parte integrante da presente ata. Com
a transferência pela Construtora Augusto Velloso S/A do valor acima para
a CIA, o capital social passa a ser de R$ 10.077.000,00. Alterado o
Art.4º) O Capital social totalmente integralizado é de R$ 10.077.000,00,
dividido em 5.000 ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal.
Encerramento: Formalidades Legais Registrada na JUCESP sob o n°
250.868/03-9 em 04/11/03. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.
DOMOTEC IND. E COM. DE ACRÍLICOS LTDA - ME
Torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia n.º 33000118 e a
Licença de Instalação nº 33001391 e que requereu a Licença de Operação
para fabricação de laminados planos e tubulares de plástico, sito à Rua
Ferreira Viana, nº 460 - Socorro - Cep. 04761-010 - São Paulo - S.P.

Optiglobe Telecomunicações S.A.

GLOBAL REALTY III S.A.

Mantenedora: INDÚSTRIAS ROMI S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT
– EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2001 E 2000 - (Em R$)
2001
2000
(Reclassificado) (Reclassificado)
Receitas operacionais (*) .........................
742.340
655.627
Subvenções da mantenedora (*) ...............
319.251
233.674
Doações recebidas ....................................
182.376
194.082
Outras receitas ..........................................
240.713
227.871
Despesas ...................................................
(817.220)
(785.909)
Assistência Educacional (*) .......................
(769.418)
(726.015)
Outras Atividades (*) .................................
(47.802)
(59.894)
Déficit operacional (*) ...............................
(74.880)
(130.282)
Outros resultados não operacionais (*) .. 1.300.956
1.294.552
Receitas financeiras .................................. 1.304.582
1.034.220
Despesas financeiras ................................
(3.876)
(8.233)
Resultado na alienação de bens do
ativo imobilizado (*) .................................
250
268.565
Superávit do exercício .............................. 1.226.076
1.164.270
(*) Contas reclassificadas nos termos do Decreto nº 2536 de 06 de abril de
1998, artigo 3º inciso 6º, conforme mencionado na nota explicativa 13 às
demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
– EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2001 E 2000 - (Em R$)
2001
2000
Origens de recursos .................................
1.469.790
1.794.196
Das operações
Superávit do exercício .............................
1.226.076
1.164.270
Despesas (receitas) que não representam
movimentação do capital circulante
Depreciações ......................................
236.336
245.042
Resultado na alienação do imobilizado
(100)
(268.566)
Recursos originados das operações .....
1.462.312
1.140.746
De terceiros
Diminuição do realizável a longo prazo ...
7.478
–
Valor de alienação do imobilizado ...........
–
653.450
Aplicações de recursos ............................
12.967
997.286
Realizável a longo prazo ...........................
–
315.892
Investimentos .............................................
837
1.557
Imobilizado ................................................
12.130
679.837
Aumento do capital circulante líquido ....
1.456.823
796.910
Demonstração das variações do capital circulante líquido
Ativo circulante ........................................
1.457.879
794.593
Passivo circulante ....................................
1.056
(2.317)
Aumento do capital circulante líquido ....
1.456.823
796.910
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
– EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000
Superávit acumulado
.............................................................
Saldo em 1º de janeiro de 2000 ................
12.207.793
Superávit do exercício .................................
1.164.270
Saldo em 31 de dezembro de 2000 ..........
13.372.063
Superávit do exercício .................................
1.226.076
Saldo em 31 de dezembro de 2001 ..........
14.598.139
12. Isenções usufruídas
Em atendimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo único do Decreto nº
2536, de 06 de abril de 1998, os valores relativos à isenções previdenciárias
referente a Cota Patronal, SAT e Terceiros devidos ao Instituto Nacional do
Seguro Social, gozados durante o exercício de 2001 montam em R$ 92.463
(R$ 86.152 em 2000).
13. Reclassificação nas contas das demonstrações do superávit
Para atendimento aos termos do artigo 3, inciso 6 do Decreto nº 2536 de 06
de abril de 1998 as contas que integram as demonstrações do superávit
relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2001 e 2000
estão sendo reclassificadas, entretanto, sem alteração do respectivo
superávit do exercício, bem como sem alteração da opinião dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Como conseqüência das reclassificações efetuadas nas contas das
demonstrações do superávit as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2001 e 2000, publicadas no
diário oficial do Estado de São Paulo em 26 de fevereiro de 2002 estão
sendo republicadas em sua íntegra, acompanhadas do respectivo parecer
dos auditores independentes.
CONSELHO DELIBERATIVO
Américo Emílio Romi Neto - Presidente
Giordano Romi Jr. Carlos Guimarães Chiti Patrícia Romi Cervone
Carlos Chiti Giordano Romi Alvares Romi Romeu Romi
DIRETORIA EXECUTIVA
André Luis Romi - Diretor Presidente
Patrícia Romi Cervone - Diretor Vice- Presidente
Clóvis Luis Padoveze - Contador CRC N º 1SP127014/O-1
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
À Diretoria e Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO ROMI
Santa Bárbara D’Oeste - SP
Examinamos os balanços patrimoniais da Fundação Romi, levantados em
31 de dezembro de 2001 e 2000 e as respectivas demonstrações do
superávit, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de
recursos, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaboradas
sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a
de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. Nossos
exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente
aplicadas no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos,
considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas
contábeis e de controles internos da Fundação; (b) a constatação, com
base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e
as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e das
estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração
da Fundação, bem como da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
acima referidas, representam, adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Romi em 31 de
dezembro de 2001 e 2000, o superávit de suas atividades, as mutações do
seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos,
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as
práticas contábeis emanadas da legislação societárias brasileira aplicáveis
a entidades sem fins lucrativos. 07 de fevereiro de 2002, exceto para a nota
explicativa número 12 datada de 11 de setembro de 2003.

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

João Bruno Cruz
Contador CRC 1SP076600/O-0

Empreend. Imob. Sítio dos Guaranis S/A

CNPJ 03.461.300/0001-66 - NIRE 35.300.192.605
Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas, para se reunirem em AGE, a se
realizar às 10 hs. do dia 13/11/2003, na sede social da Cia., SP/SP, na R.
Bento Branco de Andrade Filho, nº 621, sl. A, para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: a) alteração da estrutura da administração da Cia.,
com a alteração do número de membros da Diretoria, denominação de
seus cargos e remuneração; b) fixação da remuneração anual global dos
administradores da Cia.; e c) aprovação da alteração do Estatuto Social
em razão das deliberações a respeito da matéria constante do item “a” acima e consolidação do mesmo.São Paulo, SP, 06/11/2003
Artur Ribeiro Neto - Presidente do Conselho de Administração
(06, 07, 08)

CNPJ nº 49.328.230/0001-73 - NIRE 35.300.096.266
Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Data/Horário/Local: 10/08/2003, às 10h00, na sede social, em Campo
Limpo Paulista/SP. Convocação e Presença: Dispensada, tendo em vista
a totalidade dos acionistas. Mesa: Nelson Bastos dos Santos, Presidente;
Adele Naufal, Secretário. Deliberações: “Aprovados por unanimidade” (1)
A sociedade tem por objetivo social exclusivamente: a) venda e compra de
imóveis, b) desmembramento ou loteamento de terrenos, c) construção de
imóveis destinados a venda. (2) novo estatuto social da companhia. Encerramento: Formalidades legais, e o estatuto social, que encontra-se em sua
íntegra na sede social da cia, foram devidamente arquivados e registrados
na Jucesp nº 204.175/03-3 em 25.09.03. Roberto M. Filho - Sec. Geral.

“A COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA, AÇÚCAR E
ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO LTDA. - COPERSUCAR torna
público que recebeu da CETESB a Licença Previa nº 42000093 e de
Instalação nº 42000719 e requereu a licença de operação de novos
equipamentos para a utilização de Gás Natural Veicular para a sua Unidade Industrial, localizada à Avenida São Sebastião nº 685 - Bairro Boa
Vista, Limeira S.P."

CNPJ nº 46.065.546/0001-21
Edital de Convocação
Convoca acionistas p/AGE,dia 08/12/03,às 10hs,R. Arthur de Freitas Leitão, 353, Campinas/SP, Ordem do dia: a)Aprec. relat. semestre findo em
30/06/03; b)Proposta Orçam. 2004; c)Aum.de Capital Social; d) Outros
Assuntos de inter.Social. Campinas, 03/11/03. Anna M.A.Ferreira-Dir.Pres.
(05,06,07)

Cia. de Habitação Popular Bandeirante

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA GLOBAL REALTY III S.A.
Data, Hora e Local: 13.10.03, às 10hs, em SP/SP. Presença: Totalidade do capital social, ora constituída por em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos
subscrição particular, a saber: 1º) Inpar Empreendimentos Patrimoniais Ltda. ; 2º) Berseba Participações e ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. § 2º-As deliberações da Diretoria e os atos dos respectivos
Investimentos Ltda. Mesa: Presidente-Cesar Augusto Ribarolli Parizotto , Secretário-Guilherme Rocha. Delibera- Diretores, no exercício regular de seus cargos, obrigam a sociedade, na forma da Lei e do presente Estatuto Social,
ções Aprovadas por Unanimidade: (i) Constituição de uma S/A de capital fechado, a denominar-se Global Realty mas cada Diretor responderá pessoalmente pelos atos em que venha a agir contra a lei ou com excesso de mandato.
III S.A.; (ii) foi em seguida apresentado aos acionistas fundadores o projeto de Estatuto Social que regerá a CIA, que Art.10-A representação ativa e passiva da sociedade nos atos e operações de gestão ordinária nos negócios
se encontra anexo, o qual foi pela totalidade dos referidos acionistas aprovado, sem reservas e/ou ressalvas; (iii) sociais competirá a 2 Diretores, sendo 1 necessariamente eleito pelos detentores de ações ordinárias nominativas
após a aprovação da constituição da CIA e do estatuto social a doravante regê-la, pela acionista detentora da Classe A e outro pelos detentores de ações ordinárias nominativas Classe B; ou a 2 procuradores em conjunto, cujos
totalidade das ações ordinárias nominativas Classe A, foram eleitos para o cargo de Diretores os srs.Cesar Augusto poderes devem ser especificados no instrumento de mandato. § Único-Para auxiliar os Diretores na gestão ordinária
Ribarolli Parizotto , Alessandra Ribarolli Parizotto de Souza , abaixo qualificados, e Marco Antonio Ribarolli dos negócios sociais, bem como na representação da sociedade em Juízo e perante as autoridades, repartições
Parizotto, RG 15.620.358-3 SSP/SP, CPF/MF 076.011.938-45, domiciliado em SP/SP; e, pela acionista detentora da públicas, entidades da Administração Pública direta e indireta e entidades financeiras, incluindo bancos, poderá a
totalidade das ações ordinárias nominativas Classe B, foram eleitos para o cargo de Diretores Ricardo Abbud, e Diretoria nomear procuradores, respeitando-se o modo de representação estabelecido no art.10 acima, para agirem
Guilherme Rocha, abaixo qualificados. Fica eleito para o cargo de Presidente da Diretoria, pela acionista detentora em atos e operações que serão expressamente mencionados no respectivo instrumento de mandato, que, excetuda totalidade das ações ordinárias nominativas Classe A, o diretor Cesar Augusto Ribarolli Parizotto . Os Diretores ando o caso de mandato judicial, será sempre por prazo determinado. Art.11-Ao Diretor Presidente compete, além
foram empossados nos referidos cargos mediante assinatura de termo de posse, devendo neles permanecer até a das atribuições inerentes ao cargo de Diretor, convocar e presidir, observado o disposto no art.17 abaixo, as AGO
1º AGO da CIA; (iv) Capital social integralmente subscrito e realizado, em moeda corrente nacional, pelos acionistas e AGE da sociedade. Art.12-A Diretoria reunir-se-á, sempre que os interesses sociais o exigirem, por convocação
fundadores, na seguinte proporção: a) a acionista Inpar Empreendimentos Patrimoniais Ltda. , subscreveu e de qualquer 1 dos seus membros. As reuniões realizar-se-ão na sede social, sendo lavrada de todas as deliberações
realizou 100% das ações ordinárias nominativas Classe A, ou seja, 700 ações ordinárias nominativas Classe A, no uma Ata, no livro competente. Art.13-A Diretoria terá a remuneração global que for anualmente determinada pela
valor total de R$ 700,00; b) a acionista Berseba Participações e Investimentos Ltda., subscreveu e realizou 100% AGO, e a distribuição da referida remuneração dentre os membros da Diretoria far-se-á em reunião desta. Art.14-Os
das ações ordinárias nominativas Classe B, ou seja, 300 ações ordinárias nominativas Classe B, no valor total de membros da Diretoria poderão, a qualquer tempo, ser destituídos pela Assembléia Geral, observando-se, quanto à
R$ 300,00. Encerramento: A Ata foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. SP, eleição de novos diretores os termos do art. 5º, § 2º deste estatuto. Cap.IV-Do Conselho Fiscal. Art.15-A CIA terá
13.10.03. Mesa: Cesar Augusto Ribarolli Parizotto-Presidente, Guilherme Rocha-Secretário. Acionistas Fundado- 1 Conselho Fiscal composto de 3 membros efetivos e 3 suplentes, o qual funcionará em caráter não permanente. §
res: Inpar Empreendimentos Patrimoniais Ltda. Cesar Augusto Ribarolli Parizotto, Alessandra Ribarolli Parizotto de 1º-Os membros do Conselho Fiscal, que devem ser pessoas naturais residentes no País, que preencham os
Souza. Berseba Participações e Investimentos Ltda. Ricardo Abbud, Guilherme Rocha. Ata, Estatuto e o Boletim de requisitos legais, serão eleitos pela Assembléia Geral, a qual lhes fixará a remuneração, observado o mínimo legal
Subscrição em seu inteiro teor encontra-se arquivado na JUCESP/NIRE: 35.300.198.506 em 16.10.03. Roberto previsto no art.162, § 3º, da Lei 6404, 15.12.76. Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração
Muneratti Filho-Secretário Geral. Estatuto Social da Global Realty III S.A. Cap.I-Da Denominação, Sede, Foro, no período em que, instalado o Conselho, estejam no efetivo exercício da função. § 2º-O Conselho Fiscal será
Objeto e Duração. Art.1º-A Global Realty III S.A., é uma S/A de capital fechado, constituída mediante subscrição instalado em qualquer Assembléia Geral, a pedido de acionistas, na forma do disposto no art.161 e seus § da Lei
particular de ações pelos acionistas fundadores, regida pelos presentes estatutos e pelas disposições legais que 6.404,15.12.76, e funcionará até a 1º AGO que se realizar após a sua eleição. § 3º-O Conselho Fiscal terá as
lhe forem aplicáveis. Art.2º-A sociedade tem sua sede e foro, em São Paulo/SP, R.Olimpíadas, 205, 5º andar, atribuições previstas na lei, as quais não podem ser outorgadas a outros órgãos da CIA. A função do membro do
conj.52-B, e poderá abrir sucursais, filiais, agências, escritórios, depósitos, sedes de campo e estabelecimentos em Conselho Fiscal é indelegável. Cap. V-Das Assembléias Gerais. Art.16. A Assembléia Geral dos acionistas reunirqualquer lugar, dentro ou fora do País, a juízo e por deliberação da Diretoria. Art.3º-A sociedade tem por objeto: (i) se-á por convocação, de acordo com a lei: a) AGO nos quatro meses depois de findo o exercício social, para
a exploração do ramo da incorporação, compra e venda, hipoteca, permuta, locação, loteamento e administração de deliberar acerca das matérias elencadas no art.132 da Lei 6.404/76; b) AGE sempre que os interesses sociais
imóveis; (ii) a exploração do ramo de construção civil, por conta própria ou de terceiros; e (iii) a participação em exigirem o pronunciamento dos acionistas. Art.17-A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Diretor
outras sociedades empresárias ou simples, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista. Art.4º-A Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, por outro Diretor, o qual escolherá o Secretário. Art.18-Os anúncios
duração da sociedade será por tempo indeterminado. Cap.II-Do Capital e Ações. Art.5º- O capital social é de R$ de convocação publicados de acordo com a lei conterão, além do local, data e hora da Assembléia, a ordem do dia
1.000,00, totalmente subscrito e integralizado, divido em 1.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ e, no caso de reforma do Estatuto, a indicação da matéria. Art.19-As resoluções da Assembléia Geral serão tomadas
1,00 cada uma. § 1º-Cada ação ordinária nominativa dá direito a 1 voto nas deliberações tomadas em assembléias por maioria absoluta de votos, não se computando, no cálculo, os votos em branco, excetuando-se os casos em que
gerais da sociedade. § 2º-As ações ordinárias nominativas constituir-se-ão em duas classes distintas-classe A e a lei exigir maioria qualificada. § Único-Cada ação dá direito a 1 voto. Cap.VI-Do exercício social e da distribuição
classe B. As ações ordinárias nominativas Classe A compõem 70% do total de ações da sociedade e as ações de resultados. Art.20-O exercício social inicia-se em 01.01. e encerra-se em 31.12. de cada ano. Art.21-Ao final de
ordinárias nominativas Classe B compõem os restantes 30% do total de ações da sociedade. As ações integrantes cada exercício social, a Diretoria fará encerrar o balanço geral patrimonial e elaborará as demonstrações contábeis
da classe A terão direito de voto em separado para a eleição de 3 dos 5 membros da Diretoria, bem como do Diretor e financeiras para, de acordo com a legislação vigente, apurar e demonstrar, mediante procedimentos baseados nos
Presidente, e as ações integrantes da classe B terão direito de voto em separado para a eleição dos outros 2 critérios de avaliação e classificação dos elementos patrimoniais e de resultados, o lucro do exercício, o lucro ou
membros da Diretoria, tudo nos termos do art.16, inciso III, da Lei 6.404/76. § 3º-A sociedade poderá emitir cautelas prejuízo acumulado e evidenciar o estado do patrimônio da sociedade, os quais serão submetidos à deliberação da
provisórias, títulos ou certificados representativos de ações, simples ou múltiplos, que deverão ser assinados na Assembléia Geral, juntamente com os demais demonstrativos exigidos por lei. Art.22-Do resultado apurado em cada
forma do art.10 abaixo. § 4º-A ação é indivisível em relação à Sociedade. Quando a ação pertencer a mais de uma exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra destinação, os prejuízos acumulados e a provisão para o
pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. § 5º-A divisão das ações imposto sobre a renda. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas
ordinárias nominativas em classes tem como único objetivo regrar a eleição dos membros da Diretoria, não reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Art.23-Do lucro líquido do exercício, definido no art.191 da Lei
restringindo nem conferindo quaisquer outros direitos diferentes a cada uma das classes. Art.6º-Fica a CIA 6404, 15.12.76, 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não
autorizada a emitir debêntures, que conterão cláusula de correção monetária nas condições que a escritura de excederá de 20% do capital social. A constituição de reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o
emissão especificar, sendo vedada a participação nos lucros da CIA, podendo referidas debêntures conter ou não saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas do capital de que trata o § 1º do art.182, da Lei 6404, de
garantia real ou flutuante, não gozar de qualquer preferência ou ser subordinada aos demais credores da sociedade, 15.12.76, exceder 30% do capital social. Art.24-Com o objetivo de compensar eventual diminuição do lucro, em
bem como emitir outros valores mobiliários tais como partes beneficiárias, cujo prazo de duração virá a ser conseqüência de perda provável em período futuro, a Assembléia Geral poderá, por proposta da Diretoria, constituir
especificado oportunamente. Art.7º-Nenhum acionista poderá, a qualquer tempo, vender, trocar, ceder, dar, trans- reserva nos termos do art.195 e § da Lei 6404, 15.12.76, assim como a reserva de que trata o art.197 da citada lei.
ferir ou de qualquer forma dispor de suas ações da CIA sem primeiro oferecer aos outros acionistas o direito de Art.25-Do saldo restante dos lucros, feitas as deduções e destinações referidas nos arts. antecedentes e na lei,
preferência para adquiri-las, estabelecido nos § 1º a 5º abaixo. § 1º-Se qualquer acionista (“Ofertante”) desejar será distribuído aos acionistas na proporção da participação de cada 1 no capital social, podendo tal distribuição ser
vender, trocar, ceder, dar, transferir ou de qualquer forma dispor da totalidade ou de parte de suas ações (“Ações alterada em Assembléia Geral, um dividendo obrigatório não inferior a 25%, observado o disposto nos arts. 201 e 202
Ofertadas”), ele, Ofertante, deverá notificar os outros acionistas (“Ofertados”) de tal pretensão, especificando o da Lei 6404, 15.12.76, alterada pela Lei 10.303/01; pagável no prazo de 60 dias a contar da data de sua declaração,
nome do interessado, o preço, prazos e condições oferecidos por/a tal interessado. § 2º-Após os Ofertados terem ressalvada a hipótese de deliberação diversa da Assembléia Geral, caso em que o pagamento deverá ser efetuado
sido notificados, terão o direito e opção de comprar as Ações Ofertadas ao preço e nos termos o condições dentro do prazo estabelecido então pela assembléia. § Único-Não havendo oposição de qualquer acionista presente
oferecidos pelo/ao terceiro interessado, cujo direito e opção poderá ser exercido mediante notificação escrita à Assembléia Geral, pode ser deliberada distribuição de dividendo inferior ao previsto neste art. bem como a retenção
entregue à Ofertante no prazo de 30 dias após a data da efetiva ciência da intenção do Ofertante (“Período de de todo o lucro (art.202, § 3º, da Lei 6404, 15.12.76). Art.26-A Assembléia Geral resolverá sobre o destino do saldo
Oferta”). § 3º-Se os Ofertados exercerem seu direito e opção dentro do Período de Oferta, o fechamento da compra dos lucros remanescentes, os quais poderão ser total ou parcialmente distribuídos como dividendo suplementar aos
e venda das Ações Ofertadas deverá ocorrer no prazo de 30 dias da Notificação de Aceitação. § 4º-Se os Ofertados acionistas, atribuídos a fundo especial de reserva para futuro aumento de capital, ou deixados em conta de lucros
não exercerem o direito de preferência ora estabelecido que lhes cabe dentro do Período de Oferta, então o suspensos. § Único-A constituição da reserva acima mencionada não poderá ultrapassar em cada ano a 25% do
Ofertante terá o direito de, no período de 30 dias subseqüentes, efetuar a transferência pretendida ao terceiro lucro líquido e terá por limite o montante do capital social. Art.27-Os dividendos não reclamados no prazo de 3 anos,
interessado das Ações Ofertadas, ao preço e nos termos e condições descritos na Notificação de Oferta. § 5º-Se contados da data que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em benefício da sociedade.
o Ofertante, por qualquer razão, não efetuar a transferência das Ações Ofertadas ao terceiro interessado no citado Art.28-À Diretoria é facultado providenciar o levantamento de balanços semestrais ou em menores períodos, dos
prazo de 30 dias, as restrições à transferência contidas nesta cláusula serão novamente aplicadas a qualquer quais dará conhecimento aos acionistas mediante a forma prevista em lei. § Único-De acordo como resultado do
transferência pretendida. Cap.III-Da Administração. Art.8º-A sociedade será administrada por uma Diretoria com- balanço semestral, a Diretoria poderá, mediante parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento, distribuir aos
posta de 5 Diretores membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos nos termos do § 2º do art.5º acima. § acionistas dividendos, “ad referendum” da AGO, observadas as disposições do art.204 e seus §, da lei 6404, de
1º-O mandato dos Diretores será anual, vigorando até a deliberação da AGO que aprovar as contas do exercício da 15.12.76. Cap.VII-Da Liquidação da CIA. Art.29-A CIA entrará em liquidação nos casos previstos em lei. O modo de
sua gestão, sendo lícita a sua reeleição. § 2º-A investidura do cargo far-se-á por termo de posse lavrado no Livro liquidação será estabelecido em Assembléia Geral dos Acionistas, a qual, com votos representando a maioria
de Atas da Diretoria, assinado pelo Diretor empossado. § 3º-No impedimento ou afastamento temporário de qualquer absoluta do capital social, designará o liquidante e nomeará os membros do Conselho Fiscal, sendo que este
Diretor, inclusive o Diretor Presidente, caberá a outro Diretor a função de substituí-lo até a cessação do impedimento funcionará somente na ocorrência de pedido de acionistas. Cap.VIII-Das Disposições Transitórias. Art. 30-Para as
ou do afastamento, respeitando-se, quanto à sua substituição, o critério previsto no art.5º, § 2º. § 4º-Em caso de demonstrações financeiras, observar-se-ão as normas da Lei 6.404, 15.12.76, alterada pela Lei 10.303/01. Boletim
vaga por falecimento, renúncia, ou qualquer outro impedimento definitivo de qualquer Diretor, será convocada AGE de Subscrição. Acionista: Inpar Empreendimentos Patrimoniais Ltda. , com sede em Itapevi/SP, CNPJ 02.232.698/
para a eleição de seu substituto, respeitando-se os termos do art.5º, § 2º, o qual deverá permanecer no respectivo 0001-04, registrada na JUCESP/NIRE 35.214.820.903, em 14.11.97 e última alteração registrada na JUCESP sob
cargo até o final do mandato do diretor substituído. Art.9º-A Diretoria tem plenos e gerais poderes para praticar, 33.434/01-3, em 21.02.01, neste ato devidamente representada por seus gerentes delegados: Cesar Augusto
ampla e ilimitadamente, todos os atos de gestão ordinária destinados a assegurar o funcionamento regular da Ribarolli Parizotto , RG 15.620.359-5 SSP/SP, CPF/MF 115.253.788-13, e Alessandra Ribarolli Parizotto de
sociedade e a consecução de seus fins, sempre no fiel cumprimento dos deveres impostos pela lei e por este Souza, RG 15.620.577-4, CPF/MF 157.630.228-82, ambos domiciliados em SP/SP. Ações Subscritas: 700 ações
Estatuto. Nos seus poderes incluem-se os de, respeitados os termos do art.10 abaixo, transigir, contrair obrigações, ordinárias nominativas Classe A. Forma de Integralização: Moeda corrente nacional. Percentual Integralizado: 100%.
adquirir, alienar e gravar bens imóveis ou móveis, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos Assinatura: Cesar Augusto Ribarolli Parizotto- Presidente. Acionista: Berseba Participações e Investimentos
e de direitos creditórios, assinar cheques, cambiais, ordens de pagamento, escrituras, ou quaisquer outros títulos, Ltda., com sede em Santana do Parnaíba/SP, CNPJ/MF 02.169.731/0001-90 e registrada na JUCESP/NIRE
contratos ou documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, bem como abrir, movimen- 35.214.792.110 e última alteração registradana JUCESP sob o nº 163.517/00-9, em 26.06.00, neste ato representar e encerrar contas bancárias da sociedade, representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, tada por seus sócios Ricardo Abbud, RG 2.954.367 SSP/RJ, CPF/MF 268.686.797-34, residente e domiciliado em
perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias, soci- Santana do Parnaíba/SP, e Guilherme Rocha, RG 3.840.325 SSP/SP, CPF/MF 636.818.388-87, residente e domiciliado
edades de economia mista e entidades paraestatais. § 1º-São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em Campinas/SP. Ações Subscritas: 300 ações ordinárias nominativas Classe B. Forma de Integralização: Moeda
com relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, diretores, procuradores ou funcionários que a envolverem corrente nacional. Percentual Integralizado: 100%. Assinatura: Guilherme Rocha-Secretário. SP, 13.10.03.

SOLARIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 05.316.318/0001-08 - NIRE 35300198549
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA DE 8 DE SETEMBRO DE 2003
Instalação: 8.9.2003, às 10:00 horas, na sede social e com presença total. Mesa: Dr. Milton Luís Ubach Monteiro máximo, um ano. 4.9. Deliberações - A Diretoria deliberará, validamente, com o voto da maioria absoluta dos Diretores
Presidente; Dr. Marco Antonio Antunes - Secretário. Deliberações: 1. aprovada a transformação do tipo jurídico da em exercício. Em caso de empate, o Diretor Presidente terá, também, o voto de qualidade. Art. 5º - CONSELHO
Solaris Participações Ltda., de sociedade limitada em sociedade anônima, sob a denominação de SOLARIS FISCAL - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de três a cinco
PARTICIPAÇÕES S.A., observado que os sócios participarão no mesmo capital subscrito e integralizado de R$ membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderão
35.902.263,00, na qualidade de acionistas, tendo convertidas suas cotas em ações ordinárias nominativas, sem aos preceitos dos arts. 161 a 165 da Lei 6.404, de 1976. Art. 6º - ASSEMBLÉIA GERAL - Os trabalhos de qualquer
valor nominal, com preservação total de seus investimentos na sociedade; 2. mantida a sede em São Paulo-SP, Assembléia Geral serão presididos pelo Diretor Presidente ou seu substituto e secretariados por um acionista por
alterando-se o endereço, da Rua Quirino de Andrade, 215 - 9º andar - Parte - Centro, para Praça Alfredo Egydio de ele designado. Art. 7º - EXERCÍCIO SOCIAL - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. É
Souza Aranha, 100 - Torre Conceição - 7º andar - Parque Jabaquara - CEP 04344-902; 3. que, em conseqüência facultado o levantamento de balanços intermediários em qualquer data. Art. 8º - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
dos itens precedentes, a sociedade anônima será regida pelo seguinte “ESTATUTO SOCIAL - Art. 1º - - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembléia Geral Ordinária proposta
DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE - A sociedade anônima fechada regida por este estatuto, denominada SOLARIS sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos arts. 186 e 191 a 199 da Lei nº 6.404,
PARTICIPAÇÕES S.A., com duração por tempo indeterminado, tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de de 1976 e as disposições seguintes: 8.1. antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% (cinco por cento)
São Paulo, e poderá abrir dependências em qualquer ponto do País ou no exterior, a critério da Diretoria. Art. 2º - na constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; 8.2.será especificada
OBJETO - A sociedade tem por objeto: a) a participação em outras Sociedades como sócia, acionista ou quotista; a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 9º; 8.3. o saldo terá o destino
b) a administração de bens próprios; c) a representação de outras Sociedades, nacionais ou estrangeiras, por que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o art. 10, “ad referendum” da
conta própria ou de terceiros. Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social é de R$ 35.902.263,00 (trinta e cinco Assembléia Geral. Art. 9º - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO - Os acionistas têm direito de receber como dividendo
milhões, novecentos e dois mil, duzentos e sessenta e três reais), representado por 35.902.263 (trinta e cinco obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido apurado no mesmo
milhões, novecentas e duas mil, duzentas e sessenta e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 3.1. exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas letras “a” e “b” do inciso I do art.
Certificados de Ações - A sociedade poderá emitir certificados múltiplos de ações e substituí-los ou desdobrá-los, 202 da Lei nº 6.404/76 e observados os incisos II e III do mesmo dispositivo legal. 9.1. A parte do dividendo
a pedido de acionista, a preço de custo. 3.2. Aquisição das Próprias Ações - A sociedade poderá adquirir as obrigatório que tiver sido paga antecipadamente mediante dividendos intermediários à conta da Reserva Especial
próprias ações, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da “SOLARIS” será creditada à mesma reserva. 9.2. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o
Diretoria. Art. 4º - ADMINISTRAÇÃO - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 4 capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no
(quatro) membros, acionistas ou não, residentes no País e eleitos pela Assembléia Geral. Não poderá ser eleito art. 9º, § 7º, da Lei 9.249, de 26.12.95. Art. 10 - RESERVA ESPECIAL “SOLARIS” - Sob esta denominação será
Diretor quem já tiver completado 62 (sessenta e dois) anos de idade na data da eleição. 4.1. Composição - A constituída reserva especial, objetivando possibilitar a formação de recursos com as seguintes finalidades: a) exercício
Diretoria terá 1 (um) Diretor Presidente e de 1 (um) a 3 (três) Diretores sem designação específica. 4.2. Investidura do direito preferencial de subscrição em aumentos de capital das empresas participadas; b) futuras incorporações
- Os Diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões desses recursos ao capital social; c) pagamento de dividendos intermediários, distribuíveis por deliberação da
da Diretoria. 4.3. Mandato - Os Diretores exercerão os mandatos pelo prazo de um ano, podendo ser reeleitos, e Diretoria, “ad referendum” da Assembléia Geral. 10.1. Esta reserva será formada: a) por valores provenientes do
permanecerão nos cargos até a posse dos substitutos. 4.4. Remuneração - A Assembléia Geral fixará os honorários saldo do lucro líquido, de conformidade com o disposto no subitem 8.3; b) pela parcela revertida da Reserva de
dos Diretores. 4.5. Poderes - À Diretoria compete administrar a sociedade, podendo inclusive, sem necessidade de Lucros a Realizar para Lucros Acumulados, sem prejuízo do cômputo dessa parcela no cálculo do dividendo
autorização da Assembléia Geral, onerar e alienar bens sociais, mesmo integrantes do ativo permanente, transigir, obrigatório, no exercício em que for feita a reversão; c) pelo crédito da parcela do dividendo obrigatório a que se
ceder e renunciar direitos, bem como prestar garantias a obrigações de terceiros. A dois Diretores quaisquer, em refere o subitem 9.1. 10.2. Por proposta da Diretoria serão periodicamente capitalizadas parcelas desta reserva
conjunto, compete, ainda, constituir procuradores em nome da sociedade, especificando-lhes os poderes e os para que o respectivo saldo não exceda o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do capital social. O saldo dessa
prazos de validade dos mandatos que, ressalvados os judiciais, não poderão ser superiores a um ano. 4.6. Atribuições reserva, somado ao da Reserva Legal, não poderá ultrapassar o capital social. 10.3. A reserva discriminará em
- Além das atribuições normais conferidas pela lei e por este estatuto, compete, especificamente, a cada membro subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição, e a Diretoria
da Diretoria: ao Diretor Presidente convocar e presidir as Assembléias Gerais e as reuniões da Diretoria, estruturar especificará os lucros utilizados na distribuição de dividendos intermediários, que poderão ser debitados em diferentes
e dirigir os serviços da sociedade; aos Diretores sem designação específica, colaborar com o Diretor Presidente na subcontas em função da natureza dos acionistas.”; 4. eleita a DIRETORIA, com mandato anual que vigorará,
gestão dos negócios e na direção dos serviços da sociedade. 4.7. Substituições - Em caso de impedimento ou excepcionalmente, até a posse dos eleitos pela assembléia geral ordinária de 2004: Diretor Presidente: HENRI
ausência temporária de qualquer Diretor, poderá a Diretoria escolher o substituto interino dentre seus membros. PENCHAS, RG-SSP/SP 2.957.281, CPF 061.738.378-20; Diretores: MARCO ANTONIO ANTUNES, RG-SSP/SP
Em caso de vaga, caberá à Diretoria decidir sobre o provimento interino do cargo, até a realização da Assembléia 7.669.530-X, CPF 002.975.098-96; OTTAVIO ALDO RONCO, RNE-SP/MAF/SR/SRF W.700.567-D, CPF 899.601.498Geral que eleger o substituto. 4.8. Representação - A representação da sociedade far-se-á sempre em conjunto, ou 20; e SILVIO APARECIDO DE CARVALHO, RG/SSP-SP 3.293.653, CPF 391.421.598-49; 5. fixada a verba global e
de dois Diretores quaisquer, ou de um desses com um procurador ou, ainda, de dois procuradores. Fora da sede anual, destinada à remuneração dos Diretores; 6. que as publicações legais serão feitas nos jornais “Diário Oficial
social, poderá ser feita por procurador com poderes específicos, isoladamente. Na constituição de procuradores, a do Estado de São Paulo” e “Jornal O Dia SP”. Formalidades Legais: ata lavrada, assinada e registrada na Junta
sociedade será representada por dois Diretores. Os mandatos, exceto os judiciais, terão prazo de validade de, no Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 228.979/03-1 e NIRE 35300198549, em 16.10.2003.
A Coinbra Cresciumal S.A., torna público que recebeu da CETESB as
Licenças Prévia nº 43000210 e de Instalação nº 43001529 para o Posto de
Abastecimento, situado na Estrada Vicinal José de Souza Queiroz Filho,
Km 12, Zona Rural, Leme, SP.

CITROPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.,
torna público que requereu à CETESB a Licença Prévia/Instalação
(Ampliação) para a Fabricação e Comércio de Produtos e Embalagens
em Geral, na Avenida São Paulo, nº 410, em Itápolis, Estado de São Paulo.

Terson Fabiano Magalhães - ME - Torna público que requereu junto à
CETESB Licença Prévia/Instalação para o Comércio e Produção
de Carvão Vegetal de Laranjeira e Eucalipto, sito no Sítio Santa Maria Zona Rural, na cidade e comarca de Monte Azul Paulista - SP.

