
Companhia de Desenvolvimento de São Vicente - CODESAVI
C.N.P.J. nº 49.189.822/0001-51

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos aos senhores acionistas, para exames e considerações, as 
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2015, colocando-nos à 
disposição dos Senhores Acionistas e demais interessados para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. São Vicente, 31/03/2016. A Diretoria

Balanço Patrimonial em 31/12 (R$) 2015 2014
Ativo/Circulante 25.798.884,11 31.992.787,73
Caixa 2.900,00 2.200,00
Bancos Conta Movimento 100.891,53 144.304,57
Aplicações Financeiras 1.065,96 1.355,66
Duplicatas a Receber 14.989.367,02 16.550.728,81
Almoxarifado 76.333,84 122.624,35
Outros Créditos 51.014,83 7.748.741,12
Acordo PMSV/CODESAVI 2.744.895,10 –
Impostos a Recuperar 86.132,88 62.594,80
Adiantamentos Diversos 4.208,82 2.612,54
IRPJ/CSLL Diferidos a recuperar 2.105.490,05 2.105.490,05
INSS a compensar 5.636.584,08 5.252.135,83
Não Circulante 240.068.486,63 222.462.307,03
Realizável a Longo Prazo 239.507.617,72 221.962.367,75
Depósitos Judiciais 619.684,48 470.483,59
Outros Créditos 28.830.883,74 31.868.851,42
Acordo PMSV/CODESAVI 147.328.376,44 100.755.555,43
Duplicatas a Receber 62.653.241,71 88.791.875,96
Bens de Terceiros em Nosso Poder 75.431,35 75.601,35
Imobilizado 480.001,53 459.226,81
Intangível 80.867,38 40.712,47
Total do Ativo 265.867.370,74 254.455.094,76

Balanço Patrimonial em 31/12 (R$) 2015 2014
Passivo/Circulante 266.257.473,92 226.269.972,81
Fornecedores 10.471.960,36 17.454.863,57
Obrigações Sociais e Fiscais 226.000.055,08 189.172.748,08
Outras Obrigações 21.866.062,54 12.111.056,23
Parcelamento de Impostos e Multas – 752.976,72
Provisão para Férias 7.519.379,44 6.298.308,17
Receitas a apropriar 400.016,50 480.020,04
Não Circulante 70.809.579,37 81.880.933,94
Parcelamento de Impostos – 10.532.191,18
Outras Obrigações 70.386.842,54 70.387.012,54
Provisão para Contingências 422.736,83 561.713,72
Receitas a apropriar – 400.016,50
Passivo a Descoberto (71.199.682,55) (53.695.811,99)
Capital Social 4.364.814,01 4.364.814,01
Prejuízos Acumulados (75.564.496,56) (58.060.626,00)
Total do Passivo 265.867.370,74 254.455.094,76

Demonstração do Resultado - Balanço Patrimonial em 31/12 (R$)
Receita Bruta 2015 2014
Receita de Obras e Serviços 72.808.390,13 86.806.756,46
(–) Serviços Cancelados – (199.448,96)
(–)Impostos sobre o Faturamento (8.520.287,35) (8.362.579,73)
Receita Líquida 64.288.102,78 78.244.727,77
(–) Custos das Obras e Serviços (98.654.494,24) (95.633.793,64)
Lucro Bruto (34.366.391,46) (17.389.065,87)
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas Administrativas (6.962.340,43) (8.112.279,97)
Despesas Financeiras (112.092,24) (10.663.181,62)
Despesas Tributárias (1.202.965,13) (137.694,70)
Receitas Financeiras 24.645.628,70 9.139.693,55
Outras Receitas e Despesas 
 Operacionais Líquidas 494.290,00 1.210.303,18
Resultado antes do IR e da CS (17.503.870,56) (25.952.225,43)
Prejuízo do Exercício (17.503.870,56) (25.952.225,43)
Prejuízo por ação do Capital Social (8,8225) (13,0807)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (R$)

Descrição
Capital  
Social

Prejuízos  
Acumulados Total

Em 31/12/2013 4.364.814,01 (32.108.400,57) (27.743.586,56)
Resultado do exercício – (25.952.225,43) (25.952.225,43)
Em 31/12/2014 4.364.814,01 (58.060.626,00) (53.695.811,99)
Resultado do exercício – (17.503.870,56) (17.503.870,56)
Em 31/12/2015 4.364.814,01 (75.564.496,56) (71.199.682,55)

Notas Explicativas dos Administradores às Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2015 e 2014 - Valores em Reais

1. Contexto Operacional: A Companhia de Desenvolvimento de São Vicen-
te - CODESAVI tem por objeto a realização das atividades de execução de 
obras e serviços, estudos e projetos relacionados com o desenvolvimento e 
a urbanização do Município de São Vicente, além de planejar e promover 
incentivos turísticos neste Município. 2. Base de elaboração e Apresenta-
ção das demonstrações contábeis: As demonstrações financeiras estão 
sendo apresentadas de acordo com a legislação societária e com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, que incluem estimativas e premissas, 
como a mensuração de provisões para perdas de créditos a receber, estima-
tivas de valor justo de certos instrumentos financeiros, provisões e sobre a 
determinação da vida útil de ativos. Os resultados efetivos podem ser dife-
rentes daquelas estimativas e premissas. 3.Descrição das Principais Prá-
ticas Contábeis: Apuração do Resultado: As receitas e despesas decor-
rentes dos contratos de prestação de serviços são reconhecidas com base 
no regime de competência de exercícios e são apuradas em função dos 
custos efetivamente incorridos. Ativo Circulante: a. Duplicatas a Receber: 
Refere-se ao faturamento realizado no período de janeiro a dezembro de 
2015 para a Prefeitura Municipal de São Vicente que se encontra pendente 
de liquidação no montante de R$ 14.989.367,02. b. Provisão para Devedo-
res Duvidosos: Esta provisão não foi constituída pelo fato da totalidade das 
Duplicatas a Receber corresponderem a créditos operacionais junto ao acio-
nista controlador que é a PMSV. c. Outros Créditos: Valores a receber de 
permissionários de boxes na Rodoviária de São Vicente, administrada pela 
Codesavi, no total de R$ 51.014,83 (2014 - R$ 7.748.741,12) d. Acordo 
PMSV - CODESAVI Proc. 022/15: Termo de confissão de dívida e parcela-
mento para pagamento celebrado em 24/04/2015 com a PMSV para recebi-
mento do valor total de R$ 46.883.897,54 em 180 parcelas mensais, referen-
te Faturas de Serviços, NFS-e e Notas de Débitos emitidas no período de 
04/05/2010 até 14/11/2014. Estão pendentes de recebimento o saldo da 
parcela 011/180 valor R$ 140.234,20, com vencimento em 24/02/2016 e 10 
parcelas no valor de R$ 260.466,09 cada uma, nº 012 ao número 021, a 
vencer de 24/03 até 24/12/2016, totalizando R$ 2.744.895,10. e. Imposto 
de Renda e Contribuição Social - Diferidos a Recuperar: A Administra-
ção da Companhia considera como de realização provável nos próximos 
exercícios o valor dos créditos tributários existentes sobre os prejuízos fis-
cais e as diferenças temporárias nos cálculos do Lucro Real e da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido, e, portanto, passou a reconhecer os refe-
ridos créditos tributários que totalizam R$ 2.105.490,05 (2014 - R$ 
2.105.490,05). f. INSS a compensar: São valores do INSS retido nos fatu-
ramentos efetuados para a PMSV através de NFS-E’s emitidas a partir do 
mês julho de 2011 no valor total de R$ 5.636.584,08 (2014 5.252.135,83) 
para compensação na contribuição previdenciária patronal devida pela em-
presa. Ativo não Circulante; g. Outros Créditos: Trata-se de valores incor-
ridos nas aquisições de materiais e serviços, no período de novembro de 
2005 a novembro de 2009, utilizados na execução de contratos da PMSV, no 
montante de R$ 28.830.883,74 (2014 - R$ 31.868.851,42), cobrados à 
PMSV através de notas fiscais de simples remessa e notas de débitos, cujo 
valor está pendente de reembolso. Em 31/12/2015 o valor total das notas 
fiscais de simples remessa e das notas de débitos foi atualizado monetaria-
mente, resultando em um acréscimo de R$ 592.547,91 (até 2014 R$ 
1.825.261,45), notas fiscais de simples remessa e R$ 1.514.468,29 (até 
2014 R$ 8.244.140,45), notas de débitos. 
Descrição 2015 2014
Notas Fiscais de Simples Remessa 5.811.737,85 5.219.189,94
Notas de Débitos 23.019.145,89 26.649.661,48

28.830.883,74 31.868.851,42
h. Acordos PMSV - CODESAVI: Estão incluídos no valor de R$ 
147.328.376,44 a receber da PMSV os seguintes valores: h. 1 - Processo 
069/99: São débitos vencidos no período de janeiro de 1996 até julho de 
1999 que são decorrentes dos serviços faturados para a PMSV, conforme 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Acordo para seu Pagamen-
to, firmado em 10/04/1999. Estão pendentes de recebimento o saldo da par-
cela 125/180 e 55 parcelas do nº 126 ao número 180/180, totalizando R$ 
31.328.724,73. h. 2 - Aditamento Processo 069/99: Aditamento ao Acordo 
PMSV/CODESAVI, Processo 069/99, referente Instrumento Particular de 
Confissão de Divida para recebimento em 70 parcelas mensais a partir de 
abril de 2014. Estão pendentes de recebimento 70 parcelas totalizando R$ 
23.395.194,18. Em 12/12/2008 houve Termo Aditivo nº 2 incluindo atualiza-
ção monetária anualmente. h. 3 - Processo 148/05: Em 14/02/2005 foi assi-
nado Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento firmado com a PMSV 
para pagamento em 120 parcelas mensais incluindo débitos do período de 
1996 até 2004. Estão pendentes de recebimento 79 parcelas do nº 42 ao nº 
120, vencidas de julho de 2008 a janeiro de 2015 e um saldo remanescente 
da parcela nº 41, vencida em junho de 2008, totalizando R$ 21.393.863,06. 
Em 12/12/2008 houve Termo Aditivo nº1 incluindo atualização monetária 
anualmente. h. 4 - Processo 002/08: Termo de Confissão de Dívida e Par-
celamento firmado com a PMSV em 27/12/2007 para recebimento em 120 
parcelas mensais de parte dos débitos do ano de 2005. Estão pendentes de 
recebimento 120 parcelas atualizadas monetariamente, vencidas e a vencer 
de janeiro de 2013 a janeiro de 2016, totalizando R$ 29.796.484,82. Em 
12/12/2008 houve Termo Aditivo nº 1 incluindo atualização monetária anual-
mente. h. 5 - Processo 022/15: Acordo com a PMSV mencionado na nota d. 
está pendente de recebimento 155 parcelas, do nº 022 à 180, a vencer a 
partir de 24/01/2017, totalizando R$ 41.414.109,65. i. Duplicatas a Rece-
ber: Refere-se ao faturamento realizado no período de setembro de 2005 a 
novembro de 2009 para a PMSV que se encontram pendentes de liquida-
ção, totalizando R$ 62.653.241,71. Em 31/12/2015 este faturamento foi atu-
alizado monetariamente resultando em um acréscimo de R$ 8.472.733,90 
(até 2014 R$ 20.278.958,45). j. Imobilizado: É demonstrado ao custo corri-
gido monetariamente até 31/12/1995, e a depreciação é calculada mediante 
a utilização de taxas usualmente admitidas na legislação fiscal vigente e 
absorvidas diretamente nos resultados.
Descrição 2015 2014 (%)
Móveis e utensílios 369.048,14 362.563,00 10
Máquinas e equipamentos 292.806,10 278.483,91 10 e 20
Máquinas e equipamentos 
 de escritório 31.959,21 26.716,75 10
Veículos 93.873,71 93.873,71 20
Equipamentos de telefonia 12.282,90 16.586,90 20
Computadores e periféricos 265.094,43 272.696,56 20
Equipamentos de segurança 1.215.050,96 1.215.050,96 20
Total do Imobilizado 2.280.115,45 2.265.971,79
(–) Depreciação acumulada (1.800.113,92) (1.806.744,98)
Total do Imobilizado Líquido 480.001,53 459.226,81
K. Intangível
Descrição 2015 2014 (%)
Investimentos em softwares 153.658,77 111.921,30 10
(–) Amortização acumulada (72.791,39) (71.208,83)
Total do Intangível 80.867,38 40.712,47
Passivo Circulante: l. Obrigações Sociais e Fiscais: Trata-se dos impos-
tos pendentes de pagamento pela empresa que deixaram de ser quitados 
tempestivamente e das obrigações trabalhistas e demais impostos apura-
dos no mês, conforme a seguir demonstrado:
Descrição 2015 2014
INSS 100.690.761,45 89.042.341,44
FGTS 14.507.593,85 1.029.361,77
IRRF 1.173.723,92 309.423,94
COFINS/PIS/CSLL-Retidos/
 Contribuição Sindical 2.747.359,63 1.754.536,66
COFINS 83.043.909,09 76.823.115,28
PASEP 17.810.087,93 16.459.520,81
ISS a Pagar 1.427.133,33 105.219,32
Obrigações Trabalhistas 3.697.073,14 2.798.565,34
IRPJ 602.812,62 602.812,62
CSLL 236.922,76 236.922,76
Contribuição Associativa 62.677,36 10.928,14

226.000.055,08 189.172.748,08

m. Outras Obrigações: m. 1 - Acordo Cavo/Codesavi - Processo 137/05: 
Refere-se ao Acordo Cavo/Codesavi, relativo ao Instrumento de Confissão 
de Dívida e Acordo para Pagamento junto a CAVO - Serviços e Meio Am-
biente S. A, aditado respectivamente em 06/07 e 20/08/2005, em 16/03/2007 
e em 18/03/2008, consolidando todos os acordos firmados até a data, cujo 
valor para pagamento em 2016 é de R$ 9.090.449,06. m. 2 - Acordo Terra-
com Construções Ltda.: Acordo referente ao Contrato Codesavi nº 
034/2013 conf. Termo de Repactuação, Confissão de Dívida e Parcelamento 
de 04/09/2015 para pagamento do valor total de R$ 10.968.425,62 relativo 
as medições dos serviços executados pela contratada para pagamento em 
06 parcelas a partir de 09/02/2015. O montante a pagar no exercício de 2016 
é R$ 7.468.425,62. m. 3 - Outras Contas: Trata-se de Outras Contas tais 
como, Convênio Médico R$ 1.809.802,64, Convênio Odontológico R$ 
218.129,69, Fretes R$ 830.104,36, Pensão Alimentícia R$ 47.222,14, Segu-
ro de Vida R$ 12.233,22, Empréstimo Social R$ 545.329,20, Vale Transporte 
a Distribuir R$ 134.971,88, Ticket Alim. a Distribuir R$ 1.024.697,39, Cesta 
Básica a Distribuir R$ 168.198,68, Cheques a Compensar R$ 185.000,00, 
Aluguéis R$ 190.518,83, Convenio Compras R$ 25.613,43, Contribuição 
Senai R$ 111.180,97, Conta de Água, Coop. Habitacional e Reembolsos 
Diversos R$ 4.185,43, perfazendo o valor total de R$ 5.307.187,86. n. - Re-
ceitas a apropriar: O Banco Santander (Brasil) S/A foi julgado vencedor do 
Pregão Presencial nº 016/11 com objetivo de prestar serviços bancários aos 
empregados da Codesavi pelo prazo de 60 meses conforme Processo 
078/11 e Contrato 080/11 pagando para esta finalidade o valor R$ 
2.400.100,20 que está sendo mensalmente apropriado em 60 parcelas de 
R$ 40.001,67. O valor de 10 parcelas para apropriação em 2016 é R$ 
400.016,50 (2015 - R$ 480.020,04). Passivo não Circulante: o. Outras 
Obrigações: Refere-se ao Acordo Cavo/Codesavi descrito na nota m.1 cujo 
prazo de pagamento ultrapassa 31/12/2016 totalizando o valor R$ 
70.311.411,19. O Setor Jurídico da Codesavi elaborou minucioso relatório 
argumentando sobre a prescrição desta dívida, que está na dependência de 
decisão, nos termos das normas de organização judiciária. Em vista deste 
parecer as atualizações monetárias ocorridas no exercício de 2015, no mon-
tante de R$ 13.906.641,90 foram contabilizadas em conta de compensação 
contábil. O valor R$ 75.431,35 refere-se a bens de terceiros em poder da 
Codesavi. p. Provisão para Contingências: p. 1 - Processos Trabalhis-
tas: A expectativa de perda nos processos trabalhistas em andamento em 
31/12/2015 de acordo com relatório dos advogados que patrocinam as cau-
sas é de R$ 331.331,22 (2014 - R$ 470.308,11), e é reconhecido contabil-
mente, quando a perda é considerada provável, e o respectivo pagamento 
somente é efetuado depois de esgotados todos os recursos legais de defe-
sa, cabíveis a cada caso. p. 2 - Processos Tributários: No relatório dos 
advogados da empresa, consta como perda considerada Possível nos pro-
cessos na área tributária, o valor R$ 91.405,61. A empresa especializada 
Trevisan e Monte Serrat Advogados Associados foi contratada para interpo-
sição de ações de natureza tributária em face de quem de direito com obje-
tivo de tentar anular ou reduzir o valor do PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ISS e 
INSS, com uso dos institutos jurídicos da imunidade, isenção, não incidên-
cia, prescrição e/ou decadência ao ser analisado a sua situação em cada 
caso concreto. Conforme informou a empresa contratada, as ações inter-
postas encontram-se em fase favorável de andamento nos órgãos compe-
tentes. 4. Capital Social: O Capital Social integralizado no valor de R$ 
4.364.814,01 está representado por 1.984.006 ações ordinárias, todas es-
criturais e com valor nominal de R$ 2,20 cada ação. 5. Seguros: Os valores 
segurados abrangendo prédio alugado e veículos próprios são determina-
dos e contratados em bases técnicas que se estimam suficientes para a 
cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros. 

Parecer do Conselho Fiscal
Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente - CODESAVI, no uso de nossas atribuições legais, examinamos o Balanço Patrimonial e demais demonstrações corres-
pondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015. Baseando-se, ainda, nos exames e verificações efetuadas nos balancetes mensais da empresa e nos esclarecimentos da diretoria, deliberamos considerar as referidas 
demonstrações, complementadas pelas notas explicativas, em condições de serem submetidas à apreciação dos Senhores Acionistas.

Fabiano Mathias Scudeli Ana Maria Serrão de Ponte Ramires Renata Gomes Lima Santos

Francisco Flavio de Lima dos Santos 
 Diretor Presidente

Marcos Antonio Santana Medea
Contador-CRC 1SP096895/O-1

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis 
À Diretoria e Acionistas da Companhia de Desenvolvimento de São 
Vicente - CODESAVI. Examinamos as demonstrações contábeis da 
Companhia de Desenvolvimento de São Vicente - CODESAVI, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as 
respectivas demonstrações do resultado, e das mutações do patrimônio 
líquido para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade 
da administração sobre as demonstrações contábeis: A Administração 
da companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade 
é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento das 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria 
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas 
demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações 
contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que 

são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Base para 
opinião com ressalva: A companhia apresentou o valor de R$ 227,715 
milhões a receber de seu acionista majoritário controlador. Do montante,  
R$ 149,073. milhões foram objeto de acordos de parcelamentos efetuados 
em exercícios anteriores e que não vem sendo cumpridos e o restante,  
R$ 78,642. milhões, correspondem a notas fiscais e notas de débitos de 
serviços prestados que não foram liquidadas em seus vencimentos. 
Conforme o CPC 38, a companhia teria que provisionar o montante de  
R$ 209,982 milhões, que são decorrentes de quebras de contratos mais as 
notas fiscais e débitos vencidos há longas datas. Consequentemente o 
resultado do exercício e patrimônio líquido seriam reduzidos neste valor. A 
companhia deixou de contabilizar em regime de competência o valor de R$ 
13,906 milhões relativos a encargos sobre dívidas registradas em seu 
passivo. Consequentemente o resultado do exercício e o passivo a 
descoberto estão reduzidos neste valor. A Administração da companhia não 
efetuou o teste de recuperação dos valores registrados no imobilizado, 
intangível e diferido (teste de impairment), bem como a determinação das 
novas taxas de depreciação, do valor residual e do tempo de vida útil 
remanescente descrito no CPC 27, com o objetivo de assegurar que os 
citados ativos não estejam registrados por valores superiores àqueles 
passíveis de serem recuperados no tempo pelo uso nas operações da 
entidade ou pela sua venda. O cálculo da depreciação não foi efetuado 

conforme as normas contábeis vigentes. Consequentemente não foi 
possível mensurar os efeitos da não adoção do CPC 27 e ICPC 10 no 
resultado do exercício e no patrimônio líquido. Opinião com ressalvas: Em 
nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos nos assuntos descritos no 
parágrafo base para opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de 
Desenvolvimento de São Vicente - CODESAVI em 31 de dezembro de 
2015, o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase: A 
companhia vem apresentando sucessivos prejuízos e como consequência 
criou-se um Passivo a Descoberto. Em decorrência da inadimplência do seu 
acionista majoritário controlador, a companhia não vem gerando caixa 
suficiente para honrar seus compromissos que nesta data somam R$ 
266,257 milhões. A administração da companhia não apresentou Plano de 
Ação para sanear o quadro de deficiência de liquidez da companhia. Em 
evento subsequente a administração apresentou um plano de ação para 
sanear o quadro de deficiência de liquidez da companhia, que consiste, 
basicamente, em: 1) renegociação dos créditos, estabelecendo uma 
regularidade de recebimento; 2) parcelamentos dos impostos e contribuições 
vencidos; 3) renegociações dos débitos com fornecedores e; 4) redução de 
custos operacionais. A continuidade operacional da companhia depende da 
efetivação desse plano de ação, e do recebimento dos créditos de seu 
acionista controlador.

Campinas, 28 de abril de 2016

Roberto Araújo de Souza
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