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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007 (Valores expressos em milhares de reais)
Nota
explicativa

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Valores a receber da mantenedora
Outros valores a realizar
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

3

4
5

2008

2007

29.758
20
197
29.975

28.143
19
2
28.164

2.254
2.883
18
5.155
35.130

2.254
2.892
5.146
33.310

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Projetos culturais
vinculados - Pronac
Salários e encargos sociais
Total do passivo circulante

Nota
explicativa

2008

2007

11

44

36
170
217

69
120
233

PATRIMÔNIO SOCIAL

34.913

33.077

TOTAL DO PASSIVO

35.130

33.310

15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2008 E DE 2007 (Valores expressos em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Fundação Romi (“Fundação ou Entidade”), constituída em 29 de junho de 1957, é uma entidade beneﬁcente de assistência social, declarada de utilidade pública federal (decreto 655 de 8 de março de 1962) e estadual (decreto 35.527 de 19
de setembro de 1959), registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social (“CNAS”) e detentora do Certiﬁcado de Entidade Beneﬁcente de
Assistência Social, renovado periodicamente, sendo o mais recente válido para o período de 01/01/2007 a 31/12/2009, concedido conforme
Resolução 3, de 23/01/2009, do CNAS. A Fundação tem por objetivo
estatutário assistir à população carente, em situação de vulnerabilidade
e riscos, especialmente crianças e adolescentes, a ﬁm de preservar os
direitos fundamentais, satisfazer as necessidades básicas e desenvolver
integralmente as potencialidades cidadãs. A vulnerabilidade é entendida
na forma pluri-dimensional que envolve além da questão econômica, o
suporte familiar, as condições de saúde, a qualidade educacional e cultural, as relações afetivas e de compromisso com o meio em que vive. Ao
trabalhar para a acessibilidade à uma educação de qualidade, aos bens
culturais, à integração comunitária, minimizam-se as carências, tornando essa população alvo menos vulnerável aos riscos sociais. Todos os
programas, projetos, parcerias e demais atividades descritos nas notas
explicativas 12 e 13, a seguir, foram inteiramente gratuitos, não havendo
contrapartida ﬁnanceira de nenhuma espécie por parte dos beneﬁciários, sendo estes montantes, representativos do investimento social total
efetuado pela Fundação, nos exercícios de 31 de dezembro de 2008 e
de 2007. A Entidade impetrou mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) contestando o ato do Ministro de Estado
da Previdência Social que determinou o cancelamento do Certiﬁcado de
Entidade Beneﬁcente de Assistência Social com validade no triênio 2001
a 2003 (período aquisitivo 1997 a 1999). O processo encontra-se atualmente em grau de recurso, ante a decisão desfavorável aos interesses
da Entidade. Não obstante, a administração da Entidade, com base em
opinião de seus advogados, entende estar amparada legalmente para
continuar operando como entidade beneﬁcente de assistência social, fato
conﬁrmado pelas renovações do Certiﬁcado para os triênios 2004/2006
(Resolução CNAS 034/2007) e 2007/2009. Adicionalmente, seguindo a
opinião de seus advogados, a Entidade entende que qualquer obrigação
que viesse a surgir como resultado da perda do Certiﬁcado para o triênio
em questão, não teria impacto sobre as demonstrações ﬁnanceiras de 31
de dezembro de 2008 e dos anos posteriores, como resultado do vencimento do período prescricional. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As
demonstrações ﬁnanceiras, que são de responsabilidade da Administração da Entidade, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e aplicáveis às entidades sem ﬁns lucrativos. Em 28
de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, posteriormente
alterada pela Medida Provisória (MP) nº 449, de 3 de dezembro de 2008,
que introduziu alterações relevantes na Lei das Sociedades por Ações,
no capítulo referente às práticas contábeis adotadas no Brasil. Essa Lei
teve, principalmente, o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o alinhamento às Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), no que tange à preparação e divulgação de demonstrações ﬁnanceiras para os exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro
de 2008. As mudanças promovidas pela citada Lei e MP, demandaram a
emissão de deliberações pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
assim como do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, para regulamentar os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC emitidos durante 2008. As alterações provenientes desta regulamentação não trouxeram impactos às demonstrações ﬁnanceiras da Entidade, especialmente por se tratar de uma entidade sem ﬁns
lucrativos, exceto pela: i) Apresentação da demonstração dos ﬂuxos de
caixa para os exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007;
As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas com base nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem ﬁns lucrativos.
Descrição das principais práticas contábeis: a) Apuração do superávit:
As doações e contribuições espontâneas e sem destinação especíﬁca
para programas e projetos são reconhecidas como receitas quando recebidas. As doações e contribuições recebidas pela Entidade direcionadas
à execução de projetos atrelados aos incentivos da Lei Rouanet, bem
como a receita ﬁnanceira resultante da aplicação destes recursos, antes
de sua alocação aos referidos projetos, são reconhecidas como na rubrica de Projetos culturais vinculados - Pronac, no passivo, e apropriadas ao
resultado à medida que os gastos relacionados aos projetos são incorridos (vide nota 15). A totalidade das despesas é reconhecida pelo regime
de competência. b) Ativo circulante: • O caixa e equivalentes de caixa
estão acrescidas dos rendimentos auferidos até a data dos balanços e
não superam seu valor de mercado; • Os demais ativos circulante são
demonstrados pelo valor líquido de realização. c) Ativo não circulante:
• Os investimentos são avaliados pelo método do custo de aquisição; • O
imobilizado está registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As doações de bens para imobilização são contabilizadas pelo
seu respectivo valor de mercado, tendo como contrapartida, o patrimônio
social. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam
em conta o tempo de vida útil dos bens. • O intangível está registrado ao
custo de formação, representado por custos com desenvolvimento de
“web site”. d) Passivo circulante: É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos incorridos até a data dos balanços.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2008
2007
Caixa e bancos
2
29
FI - Fundos de Investimento
20.605
25.609
Certiﬁcado de Depósito Bancário (“CDB”)
1.721
Aplicação em Operações Compromissadas Debêntures
7.430
2.505
Aplicações Financeiras
29.756
28.114
29.758
28.143
As aplicações ﬁnanceiras são realizadas com instituições ﬁnanceiras de
primeira linha, para minimizar o risco de crédito, política essa adotada
pela Entidade no gerenciamento desses ativos ﬁnanceiros. Esses ativos
possuem rentabilidade substancialmente atrelada ao Certiﬁcado de Depósito Interbancário (“CDI”).
4. INVESTIMENTOS
Indústrias Romi S.A.
2008
2007
Quantidade de ações ordinárias
nominativas (participação equivalente
a aproximadamente 1,8%)
1.406.260
1.406.260
Juros sobre capital próprio recebidos
(incluído na rubrica de Receita
Financeira) - R$
728
766
Dividendos recebidos - R$
1.789
Total do investimento - R$
2.253
2.253
Outros investimentos - R$
1
1
Total - R$
2.254
2.254

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007
(Valores expressos em milhares de reais)
Nota
explicativa

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2008 E DE 2007 (Valores expressos em milhares de reais)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
Aquisição de bens para imoblização com
recursos do Pronac
Doações de bens para imobilização
Superávit do exercício
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007
Aquisição de bens para imobilização com
recursos do Pronac
Superávit do exercício
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

Superávit
acumulado
27.468
19
50
5.540
33.077
166
1.670
34.913

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007
(Valores expressos em milhares reais)

2008
2007
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES
OPERACIONAIS:
541
513
Superávit do exercício
1.670
5.540
3
14
Ajustes para conciliar o superávit ao caixa
6
123
oriundo das (aplicado nas) atividades
550
650
operacionais:
DESPESAS
208
217
Assistência educacional
12.1
(1.623)
(1.306) Depreciação
(498)
(1.866)
Proteção à infância
12.2
(47)
(20) Valor líquido do imobilizado baixo por venda
(97)
(782)
Cultura
13.3
(857)
(713) Projetos culturais vinculados - Pronac
Terceiro setor - GIFE/DESS
13.1 e 13.2
(18)
(17) Variações nos ativos operacionais:
(1)
3
Outras despesas
14
(85)
(98) Valores a receber da mantenedora
(195)
15
(2.630)
(2.154) Outros valores a realizar
DÉFICIT OPERACIONAL
(2.080)
(1.504) Variações nos passivos operacionais:
Fornecedores
(33)
41
OUTROS RESULTADOS
Salários e encargos sociais
50
34
Receitas ﬁnanceiras
3.253
3.390
Despesas ﬁnanceiras
(1)
(1) CAIXA ORIUNDO DAS (APLICADO
NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS
1.104
3.202
Dividendos recebidos
1.789
RECURSOS RECEBIDOS PARA
Resultado na alienação de bens
APLICAÇÃO NOS PROJETOS
do ativo imobilizado
498
1.866
CULTURAIS VINCULADOS - PRONAC
230
52
3.750
7.044
CAIXA LÍQUIDO ORIUNDO DAS
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
1.670
5.540
(APLICADO NAS) ATIVIDADES
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
OPERACIONAIS
1.334
3.254
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
5. IMOBILIZADO
Taxa anual de
DE INVESTIMENTOS:
depreciação (%)
2008
2007
Aquisição de imobilizado
(199)
(172)
Ediﬁcações
4
2.142
2.142
Aquisição de intangível
(18)
Máquinas e equipamentos
10
22
869
Venda de imobilizado
498
2.500
Móveis e utensílios
10
338
233
Veículos
20
114
114
281
2.328
Equipamentos de informática
20
768
733
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E
Adiantamento para fornecedor
55
EQUIVALENTES DE CAIXA
1.615
5.582
3.439
4.091
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Depreciação acumulada
(2.376)
(3.018)
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
28.143
22.561
1.063
1.073
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Terrenos
1.820
1.819
NO FIM DO EXERCÍCIO
29.758
28.143
2.883
2.892
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
6. PATRIMÔNIO SOCIAL: As receitas da Fundação são empregadas
integralmente nos seus objetivos sociais. De acordo com previsão CIAL EDUCACIONAL: (R$ 1.623 (R$ 1.306 em 2007) : 12.1.1. NEI - Núestatutária, na eventual extinção da fundação, o patrimônio remanescente cleo de Educação Integrada: Partindo da compreensão de que a vulneserá destinado a uma instituição ﬁlantrópica, congênere ou aﬁm com sede rabilidade social decorre de fenômenos diversos, com causas e
e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente conseqüências distintas, e dentre esses, a escolaridade, e em particular,
em Santa Bárbara d’Oeste e região, que esteja devidamente registrada no Brasil atual, a qualidade da educação, o Programa de Educação Inteno Conselho Nacional de Assistência Social ou, na sua falta, a entidade grada foi criado com o objetivo de viabilizar o acesso a escolares do
pública, conforme for ﬁxado pelo Conselho Deliberativo, ouvido o Ministério município de Santa Barbara d’Oeste com essa vulnerabilidade, a um enPúblico. 7. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: A Fundação sino de qualidade que os incentivem a uma maior escolarização e, conmantém contratado um plano de previdência privada aberta complementar, seqüentemente, a uma maior inserção no mercado de trabalho e mobilicom uma entidade aberta de previdência privada devidamente dade social. Dados nacionais e internacionais apontam para a fragilidade
autorizada, em vigor desde 1º de outubro de 2000, destinado a todos os do ensino público, impeditivo ao indivíduo viver com dignidade e seguranseus empregados, nas modalidades de Plano Gerador de Benefício Livre ça, além de ser um determinante no processo de manutenção e reprodu(PGBL) e Fundo Gerador de Benefícios (FGB), ambos da modalidade ção da pobreza e da desigualdade social. O Núcleo de Educação Integrade contribuição deﬁnida. A natureza do plano permite à Fundação, a da - N.E.I. é o projeto “mãe” do Programa onde os beneﬁciários são na
qualquer momento, a suspensão ou descontinuidade permanente de sua totalidade alunos das escolas públicas do município. Com dois anos
suas contribuições. O custeio desse plano é suportado pela Fundação de duração, esse projeto envolve alunos de 7ª e 8ª séries do ensino púe pelos participantes, de acordo com o tipo de benefício ao qual são blico, em horário contrário à escola pública. Funciona como um laboratóelegíveis. O montante de contribuições efetuadas pela Fundação neste rio de estratégias didático-metodológicas que visam à formação integral
exercício foi de R$ 82 (R$ 14 em 2007). 8. COBERTURA DE SEGUROS do aluno nos seus aspectos culturais, sociais, éticos e ecológicos. As
(NÃO AUDITADO): Em 31 de dezembro de 2008 e 2007, a Fundação experiências exitosas são repassadas às escolas públicas através de
possuía cobertura de seguros contra incêndios e riscos diversos para
projetos de extensão do programa, atingindo alunos de outras séries.
os bens do ativo imobilizado. Os valores segurados são determinados e
Atendimentos em 2008: Despesas com o projeto: R$ 1.341 (R$ 1.091 em
contratados em bases técnicas e a Administração e o Conselho estima
2007); Alunos beneﬁciados pelo Projeto: 244 (208 em 2007). 12.1.1.1.
que são suﬁcientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de
Projeto Meu Amigo da Escola Pública: Integrante do Programa de
sinistros com bens do ativo imobilizado, determinados por especialistas.
Educação Integrada, o Projeto Meu Amigo da Escola Pública traz, à Fun9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Entidade mantém operações
dação Romi, 2 dias ao mês, alunos de 6ª série das escolas públicas do
com instrumentos ﬁnanceiros, cujos riscos são administrados através de
município e visa a dar aos alunos visitantes uma oportunidade de particiestratégias de posições ﬁnanceiras e sistemas de limites de exposição
parem das atividades pedagógicas, estimulando ações de melhorias nas
aos mesmos. Todas as operações estão integralmente reconhecidas na
suas próprias escolas. A Fundação fornece passes escolares para todos
contabilidade e estão restritas para o caixa e equivalentes de caixa, que
aqueles que necessitam se deslocar de seus bairros até a sede da instiestão reconhecidos pelo custo acrescidos dos rendimentos auferidos
tuição. Atendimentos em 2008: Despesas com o projeto: R$ 6 (R$ -0- em
até a data do encerramento das demonstrações ﬁnanceiras, os quais
2007); Alunos beneﬁciados pelo Projeto: 392 (308 em 2007). 12.1.2. Prose aproximam do seu valor de mercado. 10. ASPECTOS FISCAIS:
A Fundação, na condição de entidade de ﬁns ﬁlantrópicos, goza da jeto Abelhas Ocupadas: O Abelhas Ocupadas é um projeto do Prograimunidade tributária no que se refere ao seu patrimônio, renda e serviços ma de Educação Integrada, em parceria com a Secretaria Municipal de
para o desenvolvimento de seus objetivos, atendendo aos requisitos legais Educação, voltado a alunos de 4ª série das escolas municipais, preferenque asseguram esta imunidade, estando sujeita à inspeção e aceitação cialmente da zona rural. Nesse projeto os alunos do N.E.I. atuam como
pelas autoridades competentes por períodos variáveis de tempo e a monitores voluntários, repassando os conhecimentos e habilidades adeventuais lançamentos adicionais. 11. ISENÇÕES USUFRUÍDAS: Em quiridos para uma geração logo abaixo da sua. O projeto é realizado aos
atendimento ao Decreto nº 2.536/98, os valores relativos a isenções sábados e os participantes são transportados até a Fundação Romi em
referentes à Contribuição Previdenciária (cota patronal), SAT e Terceiros ônibus da Secretaria de Educação que é, também, responsável pelo fordevidos à Receita Federal do Brasil, gozados durante o exercício de 2008 necimento da alimentação para esses alunos. O projeto atende a 80 alumontam a R$ 389.330 (R$ 264.904 em 2007). Não obstante a integral nos, tem a duração de 1 ano, contam com a supervisão dos professores
gratuidade dos programas oferecidos, a Fundação optou por segregar do Núcleo de Educação Integrada e acompanhamento dos professores
suas atividades em dois grupos, incluindo dentre as “Gratuidades” das escolas de origem. Atendimentos em 2008: Despesas com o projeto:
os gastos com atividades assistenciais (vide nota 12) e em “Demais R$ 54 (R$ 23 em 2007); Alunos beneﬁciados pelo Projeto: 81 (84 em
Investimentos Sociais” os gastos com as outras atividades (vide nota 13) 2007). 12.1.3. LEP - Logo na Escola Pública: O LEP - Logo na Escola
que, embora promovidas gratuitamente e visando a promoção social, Pública é mais um projeto do Programa de Educação Integrada realizado
não tem o cunho assistencial deﬁnido pelo citado decreto. O Decreto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Escolas Estadunº 2.536/98 do CNAS, artigo 3º item VI, prevê que seja aplicado pelo ais. Consiste em levar às escolas da rede pública a LINGUAGEM LOGO
menos 20% das receitas em gratuidade, cujo montante não seja inferior de PROGRAMAÇÃO que tem objetivo essencialmente educacional. Nela
as isenções usufruídas. Embora, conforme descrito no parágrafo anterior, o aluno com um cursor em forma de tartaruga exercita na tela processos
todas as atividades desenvolvidas pela Fundação Romi sejam gratuitas, de aprendizagem como pensar, calcular, tomar decisões, experimentar,
segue abaixo o demonstrativo do percentual das receitas aplicados em ousar, usar o erro como caminho do acerto. A Fundação monta laboratógratuidade relacionadas as atividades assistenciais contempladas pelo rios de informática nas escolas parceiras, com o LOGO, treina os professores dessas escolas e incentiva ex-alunos a contribuir voluntariamente
mencionado Decreto:
2008
2007
com os professores auxiliando a sua aplicação aos alunos. Em contraparDoações da mantenedora
541
513
tida, a escola pública se obriga a destacar proﬁssionais de sua instituição
Aluguéis
6
123
para serem capacitados na metodologia do projeto. Além desses laboraReceitas ﬁnanceiras
3.253
3.390
tórios, outros alunos participam do mesmo programa nas próprias depenDividendos recebidos
1.789
dências da Fundação Romi. Atendimentos em 2008: Despesas com o
Outras doações
3
14
projeto: R$ 102 (R$ 47 em 2007). 12.1.3.1. Rede Municipal: AtendimenTotal das receitas
3.803
5.829
tos em 2008: Escolas atendidas: 3 (5 em 2007); Professores capacitados
Aplicação mínima exigida em gratuidade
pelo Projeto: -0- (6 em 2007); Alunos beneﬁciados pelo Projeto: 999 (869
segundo Decreto nº 2.536/98
761
1.166
em 2007). 12.1.3.2. Rede Estadual: Atendimentos em 2008: Escolas
Aplicação em gratuidade realizada
1.670
1.326
atendidas: 4 (5 em 2007); Professores capacitados pelo Projeto: 25 (-0Percentual aplicado sobre a receita
44%
23%
12. INVESTIMENTOS SOCIAIS - GRATUIDADES CONFORME DE- em 2007); Na escola estadual: 324 (447 em 2007); Na Fundação Romi
CRETO Nº 2.536/98: As informações relativas aos números de atendi- (Lepinho): 209 (227 em 2007). 12.1.3.3. Educandário São Vicente de
mentos foram obtidos dos controles internos deﬁnidos pela Entidade para Paula - Cruzeiro-SP: Projeto de cooperação entre a Fundação Romi e o
tal ﬁnalidade. Considerando que essas informações são de natureza ex- Educandário São Vicente de Paula da cidade de Cruzeiro-SP, entidade
tra contábil, não passíveis de procedimento de auditoria, as mesmas de- ﬁlantrópica sem ﬁns lucrativos que presta atendimento a crianças de baivem ser identiﬁcadas como decorrentes de controles internos julgados xa renda, que visa à capacitação dos seus professores no software eduadequados pela administração da Fundação. 12.1. ASSISTÊNCIA SO- cacional cedido pela Fundação Romi para posterior aplicação aos alunos
2008

2007

RECEITAS
Doações da mantenedora
Outras doações
Aluguéis
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007 (Valores expressos em milhares de reais)
dessa instituição. Atendimentos em 2008: Professores capacitados pelo
Projeto: -0- (-0- em 2007); Alunos beneﬁciados pelo Projeto: -0- (100 em
2007). 12.1.4. Encontro de Educadores - Oﬁcinas Educacionais: O
Encontro de Educadores, integrante do Programa de Educação Integrada, é um fórum anual onde os educadores do município e região discutem os principais problemas da educação, buscando soluções conjuntas.
Nesses Encontros, muitas experiências desenvolvidas no Núcleo de
Educação Integrada são passadas para a rede pública em forma de oﬁcinas e workshop. Da mesma maneira, experiências exitosas da rede pública são divulgadas aos participantes. Conta também com palestrantes
de renome na área educacional. Atendimentos em 2008: Despesas com
o projeto: R$ 30 (R$ 18 em 2007); Total de oﬁcinas realizadas (incluso
conferência de abertura): 33 (26 em 2007); Total de professores participantes das Oﬁcinas e Conferência abertura: 2.157 (1.553 em 2007).
12.1.5. Programa de Formação de Formadores: O projeto tem como
objetivo melhorar a qualidade de ensino dos professores dos cursos técnicos de 2º. grau e universitário e conseqüentemente formar proﬁssionais
adequados ao mercado atual de trabalho. As atividades são desenvolvidas no CTPA-Centro Técnico e Pedagógico de Apoio à Formação de Formadores que conta com a parceira do Senai-SP, Indústrias Romi S.A.,
MEC e Vitae Apoio à Cultura. Os valores correspondem às depreciações
dos imóveis e equipamentos envolvidos nos treinamentos. Atendimentos
em 2008: Despesas com o projeto: -0- (34 em 2007); Total de beneﬁciários: -0- (1.311 em 2007). 12.1.5. Projeto Seja seu Filho por um Dia:
Este projeto é parte do Programa de Educação Integrada que tem como
objetivo conscientizar e estimular a co-participação dos pais no processo
educacional. Nesse projeto os pais de alunos comparecem à Fundação,
não somente para ouvir sobre o trabalho que é desenvolvido com os ﬁlhos, mas também para conhecê-lo de perto, participando de atividades
pedagógicas sob a orientação do próprio ﬁlho. Com isso, evidencia a importância da criação de um ambiente domiciliar favorável à complementariedade da aprendizagem escolar. Atendimentos em 2008: Encontros e
oﬁcinas: 5 (-0- em 2007); Participantes: 832 (-0- em 2007). 12.1.6. Programa de Bolsa Auxílio: A inserção no mercado de trabalho é fundamental para a minimização ou superação da vulnerabilidade econômica
com conseqüente obtenção de melhores e mais abrangentes condições
de vida. O acesso, no entanto, a esse mercado necessita de um preparo
proﬁssional que, embora disponibilizado pelo Estado, uma parte signiﬁcativa da população é excluída por questões puramente econômicas.
Esse projeto consiste em um auxilio ﬁnanceiro para que ex-alunos do
N.E.I. com carência ﬁnanceira, possam concluir o ensino médio proﬁssionalizante em escolas técnicas da rede pública. Atendimentos em 2008:
Despesas com o projeto: R$ 90 (R$ 93 em 2007); Alunos beneﬁciados
pelo Programa: 34 (33 em 2007). 12.2. PROTEÇÃO À INFÂNCIA: R$ 47
(R$ 20 em 2007). 12.2.1. Projeto IDI - Um: É um projeto que visa a promover a excelência no atendimento à primeira infância do município de
Santa Bárbara d’Oeste. Em parceria com o CMDCA - Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente procura identiﬁcar as prioridades dessa população, contribuindo para a elaboração de planos de ação,
conscientização e participação de pessoas físicas e jurídicas na melhoria
dos indicadores de desenvolvimento integral dessas crianças e adolescentes. Em 2008, além da participação como membro do conselho, ﬁnanciou um mapeamento da situação da criança e adolescente no município
de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o CMDCA e as Secretarias
de Promoção Social, Educação, Saúde, Esportes e Cultura, para a realização de um diagnóstico que direcione as ações e investimentos do
FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em
2009. Atendimentos em 2008: Despesas com o projeto: R$ 2 (-0- em
2007). 12.2.1.3. Campanha de Incentivo à doação ao FMDCA - Fundo
Municipal dos Direitos da Criança Adolescente, realizado em parceria
com o CMDCA - Conselho Municipal dos Direito da Criança e o Adolescente de Santa Bárbara d’Oeste e do Instituto DESS. Contou com o apoio
da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Tendo como objetivo
aumentar em 20% o percentual de doações para o FMDCA, em relação
ao ano anterior, por meio de um aumento de doações de pessoas físicas.
Atendimentos em 2008: Despesas com o projeto: -0- (R$ 20 em 2007).
12.2.1.4. Centro de Vivência e Desenvolvimento da Educação Infantil: (em fase de implementação) É um projeto que, como todos os outros
da área de Educação da Fundação Romi, visa à melhoria da qualidade

de ensino e prevenção da vulnerabilidade social e educacional de crianças da faixa etária de 2 a 5 anos. Trata-se da criação de um espaço de
vivências pedagógicas para a população infantil, aplicadas por equipe
técnica especializada em conjunto com professores de creche e pré-escolas da rede municipal de educação infantil, entidades assistenciais infantis, pais ou famílias. Atendimentos em 2008: Despesas com o projeto:
R$ 45 (-0- em 2007). 12.3. TRABALHO VOLUNTÁRIO: Um programa de
voluntariado (Lei nº 9.608/98) que alia a participação de jovens a dos
educadores. Alunos e ex-alunos no Núcleo de Educação Integrada participam de projetos sociais promovidos pela Fundação Romi. Objetiva incentivar os jovens a serem protagonistas do desenvolvimento social no
seu meio. Atendimentos em 2008: Total de voluntários: 24 (25 em 2007);
Total de investimentos sociais - Educacional e de Proteção à Infância:
R$ 1.670 (R$ 1.326 em 2007). 13. DEMAIS INVESTIMENTOS SOCIAIS:
As informações relativas aos números de atendimentos foram obtidos
dos controles internos deﬁnidos pela Entidade para tal ﬁnalidade. Considerando que essas informações são de natureza extra contábil, não passíveis de procedimento de auditoria, as mesmas devem ser identiﬁcadas
como decorrentes de controles internos julgados adequados pela administração da Fundação. 13.1. GIFE: Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas: A missão do GIFE é aperfeiçoar e difundir os conceitos e
práticas do uso de recursos privados para o desenvolvimento do bem
comum. Seu objetivo é contribuir para a promoção do desenvolvimento
sustentável do Brasil, por meio do fortalecimento político-institucional e
do apoio à atuação estratégica de institutos e fundações de origem empresarial e de outras entidades privadas que realizam investimento social
voluntário e sistemático, voltado para o interesse público. A Fundação
Romi é membro efetivo do GIFE desde 1996. Foi eleita em 1999, como
membro do seu Conselho Diretor para o período 1999 a 2002, e reeleita
para o período de 2002 a 2005. Com sua atuação junto ao GIFE, a Fundação Romi estende o seu investimento social para fora do município de
Santa Bárbara d’Oeste, contribuindo com a difusão de toda a sua experiência e trabalho para todo o país. Atendimentos em 2008: Despesas com
o projeto: R$ 13 (R$ 12 em 2007). 13.2. DESS: Instituto p/ Desenvimento Sustentável de SBO: Organização sem ﬁns lucrativos de caráter associativo, tem por principal ﬁnalidade estimular ﬁlantropia e o investimento social local e na região Localizado na cidade de Santa Bárbara
d’Oeste - SP atende de forma integrada as questões relacionadas à gestão e capacitação de organizações e dos projetos sociais no âmbito dos
três setores. A Fundação Romi é parceira do DESS. Atendimentos em
2008: Despesas com o projeto: R$ 5 (R$ 5 em 2007); Total dos demais
investimentos sociais: R$ 18 (R$ 17 em 2007). 13.3. ASSISTÊNCIA CULTURAL: R$ 857 (R$ 713 em 2007). 13.3.1 Centro de Documentação: O
envolvimento afetivo com a história da Santa Barbara d’Oeste permitirá
uma atenção maior da comunidade no que diz respeito à sua participação no destino do seu município. Uma postura crítica frente às questões
ambientais, o uso de recursos naturais, a contribuição para o desenvolvimento econômico, social e cultural da localidade em que vivem será cada
vez maior quanto melhor conhecerem o histórico da cidade e o que alguns munícipes realizaram, no passado, na construção do que hoje é a
cidade. Somente com a existência desse elo afetivo é que a população
não ﬁcará submissa à degradação do seu ambiente natural, econômico e
social, não usufruirá egoisticamente de seus recursos, terá um olhar
comprometido com o futuro, com as tradições locais, com as novas gerações, não se conformará com a perpetuação ou aumento da pobreza da
cidade. Atendimentos em 2008: Despesas próprias com o projeto: R$ 483
(R$ 530 em 2007); Pesquisas realizadas: 550 (613 em 2007); Palestras
nas Escolas do Município: 4 (6 em 2007); Exposições Culturais Históricas: 6 (5 em 2007); Público atingido nas Palestras e Exposições: 4.200
(4.860 em 2007); Atividades relacionais sobre a história local: 550 (564
em 2007). 13.3.3. Estação Cultural: A escassez de ofertas públicas de
bens culturais afetam as possibilidades de contato e interação entre as
pessoas de diferentes grupos sociais, diﬁcultando ou impedindo a geração de comunidades plurais e socialmente integradas. Essa realidade se
expressa em níveis crescentes de segregação cultural, contribuindo para
a desintegração e marginalidade social. Essa segregação cria “guetos”
de famílias marginalizadas, carentes culturalmente, que as tornam vulneráveis à pobreza e ao subdesenvolvimento. A Estação Cultural é um projeto que visa à formação de uma identidade cultural no município que

possa minimizar essa carência na busca de seu desenvolvimento social.
Atendimentos em 2008: Despesas próprias com o projeto: R$ 374
(R$ 183 em 2007); Oﬁcinas culturais: 8 (-0- em 2007); Projeto de formação de público - música instrumental e popular - apres.: 28 (-0- em 2007);
Projeto de formação de público - Cine debate - apres.: 22 (-0- em 2007);
Projeto de formação de público para o teatro - apres.: 8 (-0- em 2007);
Exposições e Palestras: 6 (-0- em 2007); Atividades culturais diversas: 14
(-0- em 2007); Total de público beneﬁciado: 19.087 (-0- em 2007); Demais
investimentos sociais: R$ 875 (R$ 730 em 2007). 14. OUTRAS DESPESAS: Os valores referem-se às depreciações dos imóveis alugados, despesas tributárias e com seguros e despesas diversas no montante de
R$ 85 (R$ 98 em 2007). 15. PROJETOS CULTURAIS VINCULADOS PRONAC: Os saldos dos recursos captados incentivados pela Lei
nº 8.313/91 (Lei Rouanet) em 31 de dezembro de 2008 totalizavam
R$ 36, destinados ao projeto 07 8566 (R$ 69 em 31 de dezembro de
2007, destinado ao projeto 05 7003). 15.1. PRONAC - Projeto 04 1453:
Através da Portaria 741 de 18/11/2004, foi aprovado, pelo Ministério da
Cultura, o Projeto Cultural - Centro de documentação Fundação Romi Catalogação, Informatização e Acondicionamento do Acervo, foram captados recursos incentivados pela Lei nº 8.313/91 (Lei Rouanet):
Recursos captados em 30 de dezembro de 2004
728
Rendimentos ﬁnanceiros do período de 2004
1
Saldo em 31 de dezembro de 2004
729
Rendimentos ﬁnanceiros do período de 2005
84
Valor utilizado no período de 2005
(415)
Saldo em 31 de dezembro de 2005
398
Recursos captados em 28 de dezembro de 2006
50
Rendimentos ﬁnanceiros do período de 2006
44
Valor utilizado no período de 2006
(376)
Saldo em 31 de dezembro de 2006
116
Rendimentos ﬁnanceiros do período de 2007
7
Valor utilizado no período de 2007
(a)
(123)
Saldo em 31 de dezembro de 2007
15.2. PRONAC - Projeto 05 7003: Através das Portarias 574 de
26/12/2005 e 665 de 27 de dezembro de 2006, foi aprovado, pelo Ministério da Cultura, o Projeto Cultural - Revitalização da Estação Ferroviária
de Santa Bárbara d’Oeste, foram captados recursos incentivados pela
Lei nº 8.313/91 (Lei Rouanet):
Recursos captados em 29 de dezembro de 2005
531
Rendimentos ﬁnanceiros do período de 2005
1
Saldo em 31 de dezembro de 2005
532
Recursos captados em 28 de dezembro de 2006
550
Rendimentos ﬁnanceiros do período de 2006
71
Valor utilizado no período de 2006
(451)
Saldo em 31 de dezembro de 2006
702
Rendimentos ﬁnanceiros no período de 2007
45
Valor utilizado no período de 2007
(a)
(678)
Saldo em 31 de dezembro de 2007
69
Rendimentos ﬁnanceiros no período de 2008
4
Valor utilizado no período de 2008
(a)
(73)
Saldo em 31 de dezembro de 2008
15.3. PRONAC - Projeto 07 8566: Através da Portaria 261 de 12 de
maio de 2008, foi aprovado, pelo Ministério da Cultura, o Projeto Cultural - Mobiliário e Equipamentos para a Estação Cultural de Santa Bárbara
d’Oeste, foram captados recursos incentivados pela Lei nº 8.313/91 (Lei
Rouanet):
Recursos captados em 30 de junho de 2008
(b)
111
Recursos captados em 30 de setembro de 2008
(b)
112
Rendimentos ﬁnanceiros do período de 2008
3
Valor utilizado no período de 2008
(a)
(190)
Saldo em 31 de dezembro de 2008
36
a) Para o exercício social de 2008, a entidade utilizou R$ 263 (R$ 801
em 2007) dos recursos vinculados, sendo o montante de R$ 166
(R$ 19 em 2007) para aquisição de ativo imobilizado e R$ 97 (R$ 782
em 2007) para fazer frente às despesas dos projetos e registradas
no grupo de despesas com cultura. b) Os recursos captados até 31
de dezembro de 2008 são provenientes de doações obtidas junto a
Indústrias Romi S.A.
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À Diretoria e Conselho Deliberativo da
Fundação Romi
Santa Bárbara d’Oeste - SP
1. Examinamos o balanço patrimonial da Fundação Romi (“Entidade”)
levantado em 31 de dezembro de 2008, e as respectivas demonstrações
da apuração do superávit, das mutações do patrimônio social e dos ﬂuxos de caixa correspondentes ao exercício ﬁndo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações ﬁnanceiras.
2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria
aplicáveis no Brasil e compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos,
considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Entidade; (b) a constatação, com
base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores
e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas
e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Admi-

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
nistração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações
ﬁnanceiras tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira
da Fundação Romi em 31 de dezembro de 2008, o resultado de suas
operações, as mutações de seu patrimônio social e dos seus ﬂuxos de
caixa correspondentes ao exercício ﬁndo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. As demonstrações ﬁnanceiras
referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2007, apresentadas
para ﬁns comparativos, foram por nós examinadas, cujo parecer datado
de 28 de janeiro de 2008 continha parágrafo de ênfase sobre a decisão
desfavorável aos interesses da Fundação em relação ao mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) contestando o ato do Ministro de Estado da Previdência Social que determinou
o cancelamento do Certiﬁcado de Entidade Beneﬁcente de Assistência
Social, com validade no triênio 2001 a 2003 (período aquisitivo 1997 a

Carlos Chiti
Eugênio Guimarães Chiti

Romeu Romi
Adriana Romi

1999). Conforme comentado na nota explicativa nº. 1, de acordo com a
opinião dos advogados da Entidade, mesmo que esta venha a não obter
êxito ao ﬁnal desse processo judicial, nenhuma obrigação adicional será
devida e, portanto, não existem quaisquer riscos decorrentes da solução
ﬁnal do mesmo para a Entidade. 5. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2, em decorrência das mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil durante 2008, as demonstrações ﬁnanceiras referentes ao
exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2007, apresentadas para ﬁns de
comparação, foram reclassiﬁcadas para torná-las adequadas à apresentação das demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2008.
Campinas, 24 de março de 2009.
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Walbert Antonio dos Santos
Contador
CRC nº 1 SP 185597/O-4

General Water S.A.
CNPJ/MF 04.088.389/0001-20
Relatório da Administração
Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias submetemos à apreciação dos acionistas as Demonstrações Financeiras referentes ao
Balanço Anual de 2008 (Em Reais)
Ativo
31/12/2008
31/12/2007
Passivo
31/12/2008
31/12/2007
Circulante..................................................
14.749.281
13.858.184
Circulante..................................................
2.832.986
2.400.673
Disponível ................................................
1.117.630
405.041
Custos de Despesas a Realizar ..............
1.661.085
1.650.983
Contas a Receber ....................................
13.631.651
13.453.143
Outras Contas a Pagar ............................
1.171.901
749.691
Realizável a Longo Prazo ........................
70.385.666
64.931.067
Exigível a Longo Prazo............................
9.216.587
8.566.415
Contas a Receber ....................................
70.385.666
64.931.067
Outras Exigibilidades................................
40.555
105.698
Permanente
Custos e Despesas a Realizar ................
9.176.032
8.460.717
Permanente Líquido ..................................
8.228.219
7.406.166
Resultados de Exercícios Futuros ........
71.574.418
66.783.356
Total do Ativo ..........................................
93.363.166
86.195.417
Receitas a Realizar Ref............................
82.411.535
76.895.056
(–) Custos e Despesas a Realizar............ (10.837.117) (10.111.700)
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (Em Reais)
Patrimônio Liquido ..................................
9.739.176
8.444.973
Inicial em 2007 Mutações Final em 2008
Capital Social............................................
6.500.000
5.000.000
Patrimônio Líquido ..............
8.444.973 1.294.203
9.739.176
Sociedade Contas Participação ..............
–
515.369
Capital Social ......................
5.000.000 1.500.000
6.500.000
Reservas de Lucros..................................
3.239.176
2.929.604
Sociedade em Conta de Partic.
515.369 (515.369)
–
Total do Passivo ......................................
93.363.166
86.195.417
Reserva de Lucros ..............
2.929.604
309.572
3.239.176
Demonstração do Capital Circulante Líquido
como investimentos de General Walter S.A. Os contratos assinados
Inicial em 2007 Final em 2008 Variação são de longo prazo de 5 (Cinco) a 15 (Quinze) anos. 2. Resumo das
Ativo Circulante ......................
13.858.184
14.749.281
891.097 Práticas contábeis e Apresentação das Demonstrações: A prática
Passivo Circulante ..................
2.400.673
2.832.986
432.313 contábil adotada respeita os princípios fundamentais da contabilidade,
Capital Circulante Líquido....
11.457.511
11.916.295
458.785
em especial o da oportunidade e da competência. As demonstrações
Notas Explic. às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/08
contábeis foram elaboradas com observância da Lei nº 6.404 / 76 e demais
1.Contexto Operacional: A sociedade constituída em 10/10/00, tem por
normas e resoluções de contabilidade vigentes. O contexto operacional é
objeto a prestação de serviços de extração, tratamento e fornecimento de
água e tratamento de esgoto para reuso. Os equipamentos dos Sistemas de refletido nas demonstrações como Resultado de Exercícios Futuros.
Barueri, 31 de dezembro de 2008
Abastecimento e Tratamento instalados nos clientes são caracterizados
Parecer dos Auditores Independentes
acima referidas representam adequadamente em todos os aspectos
1. Examinamos os Balanços Patrimoniais da empresa General Water S.A., relevantes, as posições patrimoniais e financeiras da empresa General
levantados em 31 de dezembro de 2008 e 2007 e as respectivas Water S.A., em 31 de dezembro de 2008 e 2007, os resultados de suas
Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das operações, as mutações do Patrimônio Líquido e as Origens e Aplicações
Origens e Aplicações de seus Recursos correspondentes aos exercícios de seus Recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas,
findos naquelas datas. 2. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

exercício findo em 31 de dezembro de 2008. Barueri, 15 de abril de 2009.
Demonstração de Resultado em 31/12/08 (Em Reais)
Receita Bruta ...................................................................... 12.558.992
(–) Deduções ........................................................................
(461.800)
Receita Líquida.................................................................... 12.097.192
(–) Custos.............................................................................. (1.674.783)
(–) Amortização .................................................................... (1.301.146)
(–) Baixa de Contratos ..........................................................
(243.709)
Lucro Bruto..........................................................................
8.877.554
(–) Despesas ........................................................................ (2.057.302)
(+/–) Outras Despesas e Receitas ........................................
(428.100)
Lucro antes do IR e CSSL ....................................................
6.392.151
(–) IR e CSSL........................................................................ (1.345.450)
Lucro Líquido ......................................................................
5.046.701
Dem. das Origens e Aplicação de Recursos em 31/12/08 (Em Reais)
Origens dos Recursos
Lucro Líquido ........................................................................
5.046.701
(+) Depreciação/Amortização ..............................................
924.969
Total das Origens ................................................................
5.971.670
Aplicação dos Recursos
Adições Ativo Permanente .................................................... (1.747.022)
Resgate Soc. em Conta Participação ..................................
(515.369)
Div. Pagos e Lucros Distribuídos .......................................... (3.237.129)
Total das Aplicações .......................................................... (5.499.520)
Outras Origens e Aplicações
Acréscimo/Red. Ativo/Passivo ..............................................
(13.366)
Acréscimo do Capital Circulante Líquido ........................
458.785
Reinaldo Fischer - Dir. Presidente
CPF nº 657.928.908-20
Michelle Araujo Santos - Contadora - CRC 1SP225249/O-1
São Paulo, 30 de março de 2009
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