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Senhor O!! Membros do Conse!lio fiscal e Assembleia Gtral d0$A$$Qeiadts. . . ~a polo nom &gão lntemo-Conselho f,iseal, !si)to ruas ~-ções Otgal\iZa. e proMOve alividádes . edueaciol!ais como cónfcréncias; $ell\inanos e 
Em wmprunento às dlsl)Osi\)õa$ tesa1a e ostatutárias prn'llsm no l)lligQ 1>' ; . Contábeis e Flllal1Ceiras, como Relalório de A!Mdades. Venlícamos que elrtas . e)1)0Siçooa, ClllltO forma de. divulgar .. avanços lknicos. e C0011Uiloos no_ Brasil • 
paragrafo 2", combinado com os artlgQs 11', allnea d e W, em Ammblela Geral relletem oi; objfltVO$ da nossa entlda<le que sllo a.e!~ da qualidade de vida em outroll pe!aes, AASF também al\la na realização .de pésqt;isas qualitativas e 
O!d!nárla ocomda à 14:00 ·!1oras do dia 25 de Abnl de 2013, na se<!& socla! <la .humana por mev <la 8$Sls\êndà !l população na ârea da attn,;ão básica;. oom · quan!itali\'s$ .visai!® avaliar aaus programas e projetos ~nvoMôos a conbibuir 
~ S.Ú<i<l da Famf:la, s.'tuadil à Praça Mal .. Cordeiro de Faria,,. 65 ên.'- na '/Slllalá!Jla da aa(ide da famll!a, consld.ranéo os limirantes 01..is de com a produção decónhecmeeto.AASF ~pan:eiiaspormelo de<;011V!nlos 
Hlgfenõpofffl, Sll<)Paulo, SI', tm segunda. eo,wocação. submetsmoshp[llclação. complaxidaâa dóSUS. Para affngirseusobJ'!!lvosa!ns!l!uição de$envollte lambem com lnslilll~ pútill;as o•p,iva</as. esses convênios têm' SéQUidó, ~mellle, 
de V. Sas. Prestação. d& Contas do ano de 2012; audílsda pela empmsa de a!Mdadó<I c!enUll:;as, w11urals. edOOlcioMls· e ffltrallas naa áteas da me<>-lrêó lillhas: • · · · · · ~ oo , 
f\Udi!Orla l~penden!e Ernst & Young Tarco, e aptOV8éa pelo nosso õrgão ln!emo airl>lenla, cidadania e dese,wolvimento sócio~ de 00/I\~ no 8resil prove,,ção e oomro/e do . . pl\ljelos e 
.Qlnse!hl) Fiscal· ~ das Mg\inles peças: a) Oe-ções Coolâbels a ono exterior. l'l!!llcipação em programas de a!en,;ão bâsiea à populaçã(), e~ progtamas espe<!als nas ~ de 
FinanC<límS da AssoeíaçilO saúde da FamWe, elabola<las na lolm3 da Leglsfação assislfnâa lêcnlca nas àreas gerenciai$ <!e programas em~ <X>O!)ell!noo com · · · · · 
vigenll!: b) RelaklríO anual de Atlvldades. A Pres1ação de Contas foi devidamente a torma\',!o da recursos humanos, monílo!la e aváliação de programas• projetos. Presidente C~s Eduanlo Perelia Caroett · 

BALAIIÇOS PATRIMONIAIS· EXERC!CIOS FINOOS EM 31 OE DEZEMBRO OE2012 E 21l11 • (EM REAIS) CEMOIISTRAÇOES 00 SUPÊRAVIT 
Nola o,cpllcatlva ~11 ......_.__W1 Nota §XpllcaUVa _,JJJ. ___ 2JJ! EXERCICIOS FINDOS EM 31 OE Cl!ZEMBRO DE 2012 E 201t • (EM REAIS) 

. Not;moffAAllYl _..20il ............IDi A~ Passivo • t>J!!l'imõr.lo líquido 
Circalante Cira,ian!e 
caixa e eq,;ivaleoles de ®'4 4 78.739.005 63.306.778 F~es 
Recursos a recel>er 5 23.125.193 14.683.510 Sa!âtlos a pagar 
Oúlros ---1llt! 120.890 Enr.orgos Sôciais • pajjar 

101.938.405 78.091.178 
Nâo clreulant• 

Não circulante Depóm) fudlela! 
Oepósilos Judiciais 6 62.936.773 58.120.215 Proi* ~.ira coo!irSênelas 
lm<ll>IÍ<!ldo 7 7.301.263 4.163.464 
lntanglvel --~1ª _J,1§1 PaLimM~ liqti-:lO 

Patnmôn~ soe1a: 

6 
a 

9 

4.333.095 
34.770.427 
5.547.!l95 

44.55M11 
62.935.773 
8.34S.40S 

71.28\l.181 

43.029.587 

Cooin~ de assooação 
2.07!.678 8 insliluiçô,)$ 

28.187.710 Reooitasflnanceiras 
4.707.881 Outras receitaa 
~ lsel\ÇÜ()t<>tapatronal•INSS 

58.120.215 
<l265.540 

62.:JSsi.7$5 

31.698.335 

Despesas opera®nais: 
Despesas oom pesscal 
Desp;lsas gerais 
Despesas 1ribu1étlas 
Despeses oom depraaia,ão • aff1C!liZação 
l,:enção cota patronal • INSS 

10 327.!ll!S.108 261.768.390 
4,155.5\ll 4.8~.227 

31.777 24.956 
11 64.025.003 55.214.477 

396.107.$39 321.871.050 .-

12 (284.396.354) (232.228.368) 
(33.980.136) (22.831.592) 

(448.673) [168.957) 
(44.349) (46.904) 

Cíélofaixa de Lazer será 
ativada no feriado do Dia 

.. do Trabalho 
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá ativar as 

Ciclo faixas de Lazernesta quarta~feira, 1 º, das 7h às 16~, devido ao · 
feriado do Dia do Trabalho. 

De acordo com a CET, somente a ciclofaixa de lazer da zona 
Norte estará suspensa no trecho entre a rua Doutor Zuquim e a 
avenida Braz Leme, em virtude do evento" 1 º de Maio da Força 
Sindical". Neste domingo, 28, o programa também será suspenso 
para a montagem da estrutura do evento do dia primeiro. 

Em decorrência do evento "SP Indy 300", no domingo, 5, as 
ciclofaixas da zona Norte também terão a programação suspensa. 

su,~r.Mt acumul!l<!o 9 ~ 
~ 
~ 
~ 

tt {64.025.003) (55.214.477) 
(382.894.575) (310.504.29!1) 

Sup•rav,1doexerc1cio ~ ~ Cíclofaíxasde Lw.,er 
Total do allvo ~ª lli~?á.llft Total do passivo e patrimônio liquido Dl!l,IONSTAAÇÃO 00 SUPERAVIT ABRANGENTE A malha cicloviária da cidade de São Paulo possui 241,4 quilô-

OEMONSTRAÇões OAS MUTAÇÕES 00 PATRIMÕNIO"'"ú-,.Q=u=rno===--co-m_resga __ tas_a_ut_omu-·-,cos-) .-COfl)-'-1\$00-. -l-n$lll-. -nifiean-t-edo=m-~=---do--,;e;;;;. u"',--<l!_or .... de EX.ERCICIOS FINDO$ EM 31 OE Ol!ZEM!IRO DE 2012 E 2011 • {EM REAIS) metros de extensão, caracterizada pela presença de diferentes 
m.179.649 j4tl.3S2.6ll9 

ijXERCIC10SflNl!OSEM310SDE2EMBROOE2012E2G11•(EMRSAl$) mercado.dJCor.lribulçõesare«bllr•Ascool!ibuiçõesarecel>erre/erem-seaos _..1!!ll ~ t' l · lt d t ~ 't d b' · l t 
Património Suparavtt diteilosareceoordaSocretatiaMunicipaldaSaúéedoMuníelpioooSãoPaulo• S<Jperi'll!ooexercicio 1s.212.!l64 11.330.752 1PO ogtas vo a as para O rans, o seguro· e lCIC e as, como 
~ acumulado --t~ de Guarulhos, pela prnstaçaoda ser,i;os na áreàóa sal-do. Ou!!O$ ra,u1tados abrangentes ciclovias, ciclo faixas operacionais de lazer, ciclo faixa definitiva e 

Sal®scm31 dede:uamtro •l Ot.-ttos •Uvos • pasSIYos • Um ativo• rocoohecié-0 00 ba'a!IÇ') quando for Super~vitdoexerel® ·-13.212.964 11-330•752 rotas de bicicletas. São 119,7 Km .de ciclofaixas distribuídos da. 
de:2010 :29.220.631 2.478,204 31.6$8.835 provável 'l'Jfl seus b6nefidos e,:,:,oomicos Ml,rr,s serão gerados em favor da ----------,.---===;....-=== 

Tta®forêrn:ia do supgtá'llt Enlidad&e seu custo ou valorpudér ser tnflt1Wrado 00/I\ sagu,-.nça . . . . . . . DEMONSTRAÇÕES DOSFLUXOS DE CAIXA . . seguinte forma: 
s~=::::i.1~ _' _2·4_78_·204_. . l~~:) ..11,~ ~'"J:~Jti=anh: :.= ~~~;~=~=·=. EXERC[Cl()S ~N~ps ~~ ~1 

P~D~BRODE 
2012 

Ili~~. (EM R~~~ - Ciclofaixade Lazer Stll/Oeste (também éonhecida corriç,. 
Saldos em 31 de umr~~'11foo séJa reque~do para r~•W•i\),Asptovlsileuã1rel!ls:ra<las Supri;ildo&xetcicio 13.212.964 11.330.752 "biclofaíxa entre parques"). Jiga os parques das Bicicletas, do 
deíem~roo'e:2011 S1.6/IS.835 11.m,m 43.02$.5$7 tenooc:oroobaseas~lhores<1$1lmalimt!oriS<X>?nvolvldo.~va\crastilerenlss l>jus!esparamoncffiarosuparâYl!áo lbirapuera, doP. º· vo,VLlla-Lobos,.A;., Y. enída ChedidJafet,ruaFu.nchal, 

Traos~rêflda dO wpetll\it a pa$SM)$ oom !o,~• acs 8"'3f!JOS soci;,ls & trabalills.ia. eru:onlram-se calxage,ado pelas !l!Mdátlss~raóol\à~; 
00 e,ercl® •nlatlor 11-3.-0.752 (11.33!).751) dem0rudrados pelos setJ); valores Olig;nais. o. ruivos• passivos 'l.lo dassif;;ados Oep<edn,;to e amortização 46.904 31.689 avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e avenida Jornalista Roberto 

Supera'lildoexerclc:o 13.212,954 u.212.s114 ~=iantoo(l<Jaodosuarea1~ooliquid~oâpro\'ãv,lque00>ranos SaixadaaWólmclli"IU<lo 36223 45-810 .Marinho (até o füturo parque Clube do Chuvisco), com 45 quilô-
sa1m em 31 daéez•mblo --- proi<'100S doze meses. caso comnino, são dernctletra<ios OO!f~ não Girculenies. Provisão paraoontingooclas ~ ~ 
da 2012 43 oi9 5$7 Ú.112.954 sü:iissi Q lm<ll>llltado • o imobíliZado <;$tá representado pe1os bens opEifaOÍO/lllis da .. . ...... ·.· ·• • - .. 17.379.959 12.271.992 metros de ex.tensão,· 

.a • -:: Enildaôe, reglstr.oos pelo seu custo de aquisiç(lo ou valor original, doo\/Zido da (Au t ) reduçã<> m ativos peraciooais• 
IIOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS depretiaçllo awm~ada, calcul!l<!a pelo método linear.• 1,vum consideração o R men ° er;;,.w • 0 

• (3.4&tes3J (14.653.5101 • Ciclo faixa de Lazer da zona Norte liga a praça Heróis da F.E.B. 
EXERclcios FINDOS EM 31 DE lll:ZEMBRO OE 2012 e 2011-(EM Rl:A!S) tem;,o de vi<la 001 '.":;'nõmita '!:" bens conforma 1""''.,:' 00ais fOO!lciocadas "ª. a:~ ~ .......il!.Lml à Estação do Metrô Parada Inglesa, com isso, pennite acessar tam-

A ASS<>clação Saooe da famiüa ('Entidade' ou 'Assódação')oonsitu!(la em noa 7, eSl8ndo su1,mo, à anál""' sob/e sua reóUiJ<:'abi,dade. ~) Prov(tà• pot (6.414.010) (14.694.750) km 
oulub!Ô d• ·1002 é uma organização não govemamen!al, sem fins luualívcs • reduç,o ao :-~1~ recuperã:'el da atlvos ~ A -•~o revise anua,mer,te o Aumef!l.o em ssl-'1?S racionais: bém o parque da Juventude -. 8 quilômetros de extensão ( 4 em 
tem corno objetivo ç<iflcipal a ele'lação da qualidade de vida llUrnana al?àvês éa vaiot <:0ntlb, liquido dos ati'lcs com O obJeUVo de .. ~ eventos ou nrudanças pa ope 7 cada sentido). Em outubro de 20 J 2, entrou em operação o pro!on-
Jl'l)mo,ão de alW<la<ies cientificas. ~. educaciooais e/ou hreranas ra n.is crr<:cl1$1ânc,as ~,oas cperad<mars ou tctll0lógi<:a$, que possam ,n<f:car Fom~es _ _ 2.261.419 1.576. 49 
área de $OO<lo púl>li<:a oo·srasíl. Tratar'®-..ss 00 uma enlidada sem fifls iucralivos, 9"taric;a,;ão ou perda de seu valo: re,;uperavei. C1oan<1o estas evid~nci•s soo Salários• encargos so,,ia,s ~ ~ gamento que interliga a ciclofaixa à ciclovia Braz Leme. O percurso 
a Associação está loonia do pagamanlo de Imposto de ReMa Pessoa Jurlli«:a. identificadas, e o":'"' cornábil lfq~do exce<le o va1<;r recupmvel, é cxmsti1U1da . . . . . . . .~600 ~§ , " "t l . . 'd S t ·o t . 500 t d e t 
IRPJ e Conhíbuição Social sobre O Luao liquido_ CSLL, oos temm do artigo prov,sãopara deterielação, BJIJSúmdo o valor oonlâb! ,,qul<Jo aovalorrecupelâvel. Cao:a liquido gerado !"!salividadescperac,ooa1s 18.649.599 4.979.5116 e 1et O pe a a vem 8 an OS UffiOn e pOSSUl me fOS e X en-
15 e parágralo$'dalei 0, 9532197(alterado pefalei a71~e) edoarl%]o 174 do h)Moedalunclona1e doapresentaçJodasdomonstra~sflnaneelras . . Fluxo de cao:anas atMdadesde ln,esfünenlos são nos dois sentidos; · · 
Dscrelon'3.ll00 de26de.marçodal999(Regulame~todolmpostoceP.tnda-Arnoedalull®r>aledeap<eSentlÇOOdasdemonsL••"'•n_celra•deõntidad<>. Compradeatlvoslmobi!iz!l<!os 13.216.382) ~ e· i ". d Laz d Le 1· 'd a· ct· 
RIR), dl!S<le q<Je~nda aoarequisilos oootidos 08 Lei 9•700/99, a saber.,, ~ é 0Rea1.11 lmp0$to ® Renda Pe$$oa .wr1t11ea IIR!'JJ • COl!lribulç,lo S<>e~l Caixa llquioo_aplicado ." .. ª""'."desdeinv""1:"'•nto [3.216.S82J (552Zl3) • · te o,a1xa e er a zona ste 1ga a a vem a overna or 
,~~neraq,ornel\.'lumatorma.seus~;,;g•nt.$pelo$seNiçospresta®a.• ApllW sobl'l! 0 Luc111 Uqllido i()_Slt): Em "'r1ude ªº ser uma Enlidade sem 1m, Aumoototlquidonoca~a•"'lu•-alenlesdecarxa 15.-133.211 4.421.200 Carvalho Pinto ao parque Linear Eng-0nheiro Werner Zulauf-
integra1men111 seus_,.,,. na tl11lllu1en;à<l a 00 desel\'/Olwnemo de seus ~tíVos, goza <:o bene!lcio de isenção do mamemo dos !til>tlm federal$ Calxaeequiva!el11J!$deca~aooinlciodoexe!clclo ~ 58.879.509 T' • • 14 km d (J km d "d ) 
obje\ivos sooiale .• Conservar em t-oa oroem. p.io prazo de cinco aim, con!a® incidentes sobra o resollado, de =n1o com os alllg\ls 161 a 174 do ~men1o Caixa• equlvalerrtt!$ de ca~a 00 ffnal do ... n:1e1o -ru;iugs 53.300.113 1quatrra e possm e extensão em ca a senti O ; 
da ctaia da em1ssao, os doromentos qua comprovem a 0lÍgem oo suas receitas 0• lmpo~lode Renda apro•,ado pelo tJecreto no.3.000 de 26i'03/00e O arUgo 195 ~~-------------=====- • Ciclofaixa de Lazer Paulista-Centro-Ibirapuera que possui 41 
e a efetivação ide was despesas, oom como a realoa,;ão de quaisquer outros da Conslí1U1ção Federal. l) lmpost? da Rood;t Retido na F~nte ~R1'f) ;obre abrangente foram preparadas e estão apresMtldlr$dO acordo :""1' o.proounciamento km d N d p ] ' . I " . é d ,., _ 
aio.ou operações que venham a mod~carsua situa<;êo patrimonial •• Apre$entar, apllca~• .~nar.colras • Os rendimentos obtidos "."mas aplica<;ões financeiras contábil CPC 26-Apt;sentaçãodas oemon,trações Conlâoois, em;ttdo pelo Com~~ e extensão. . a avení a au tsta, a CIC 01atxa opera a em to= 
aooalmeme deciara,;ãoderor.<limentos emconroonidadacomodispostoemato deffirula.a.iâvetest.!oseodorecebidospelaEnlidacesemarelençãodelRRF,da de!'!o!!unciamento,Ccntábcis. a avia, em ambos os sentidos, e liga a rua da Consolação à Praça 
de Seoretariadalle<ellaFe<leral., A~a;!,o es!á sujeita à lncidiincla da 1 % e00100 a>m olllllgo 12, paragrafo 2' tem 'd", ·e·. •g-•. i.· e parágraros 3" daul 4. Caixaeequlvalent&ul• caixa • 

• no.9.6.2197.k)Programapar.,~o(f'IS)•E.'ll'litfudedeserumaenlidade caixa• equivalentes de caixa COJWStem em numer.lrio ctlspoolvet na Associação. Osvaldo Cruz. Esse trecho é interligado ao Centro através do eixo 
sem fins!~ estásujei1a ao pagameruo da conlri~ pa~ o P!Soalailaôa saldos em .podar de bancos e apllcaçoos llrumoeiras de curto prazo. ~;,a • Vi · · L'b d d · A h à ·., trai ·o e · a 
sob!t! a folha do salário. à a11quo1a oo 111 oo -· oom a 1.e1 no. 9.532197_ equiVa!e!ltes de caixa lnduidos na demcr~~• dos fdJXOO de oeixa <Omjlfllendem: erguetro- ! er a e. . o e egar . regia o cen , p rcurso pass 

2. Apresenlação das demoMtraçõoa finam:e!m • As ®mOll~ Q_ Con!ríbulçJo para ~ Financiamento da SelJurldede Sodal_(COf'.INSt • Em . _ . . . · 3111212012 s111212011 . por pontos turísticos históricos, como o Teatro Municipal, o Via-
rinanceiras da Entldade para os e®cios findos em S1 de deulmbro da 2012,; 'l!rtudedesorumaEnfi<!adesemn®tucratl~IJO"'dobeoolfotod<.>isençào_do Cllíxaeban00$ · . . 875.148 1S!i.4S7 d t d Ch' M t · Sã B t · D J • G S 
2011 foram preparadas de acordo com as praticas conlábels adotadas no Brasil, pagamenl<>de COFINS:ncidenll!sobreasrece,tesre:allvasàs atMdades próprias Aplk:açõeslinanC<liras•Cf/8 __ _?l,W&I..I J}c151.!?.t li O O a, O os erro O en o, as praças om ose a par, 
que compreendem os pronunciamen\os, ínterpre~ a orieni>lçõe~ eml!i<las de Entld8;ée. de aoordO com as Le,s no. 9.718/00 e 10/83Jí03, siJleitand<;'$e eo ..l!!,739.995 63.306.778 Franklin Roosevelt e da Luz, conectando-se ao Elevado Costa e 
pelo Comttê de Pronunciamentos Conlállei1 (CPC) e orientaç6cs .x,nlída$ na pagamemollamesmasoblesuasdemai$teoo,tas.m)Pro~espaJ1Jdemeod•• Em 31 de dezembro da 2012 e 2011, as=""",.,,., financeiras~ a S'l o· h t b' t' ·~ d lb' 1 
lntetPteiaç(lo ITG 2002 _ Entidade sem Fína!<lade de L\Jét®, aptova<las Polo Jue11c1a1se.adrnlnlstrattws-AEnlldadereconhe(llprovlsJ~paraeor,t;ngtllC',i.sde operações da renéa fixa junto à insfüuíção .,;,;;;;;; !)OI meio ó• Cerlilieados do l va. percurso c ega am em a e a reg1ao o 1rapuera pe o 
COOSS!ho Federal de ConlallílcdMa íCFC). As -·~ !iftanoelras da oalu~ Cf,:"'1• ~balhiS!ll e !tibutá,la. A avalia~?! f:'OOObiliô~ ª? ~!"d•1 Oepósilo Ba~. CDS, indexados à taxa de 98,50% a 102,5% <io Cerfüicado eixo Vergueiro-Domingos de Morais-Jabaquara-Indianópolis. 
Enlidade foram et/lboradas de ac:oroo com érlffiiS bases d• awlíal;!<> ul.'f~allas em ~-_s d,;ponlveis, ª hlerarqura das 10'': as Jll!ISç<Udêneias doponf,-e,s, as de Depôs.lo lnterllan<:ârio - COI, com !í<JuldOÍ: imediala. s. Recurs .. a receber _ Ciclo faixa de Lazer G. uarapirang" implantada no final de 2012, 
na, estlmaQ;as oonlábei$. As esllmaL"vas oonlábeísen-rolvldoo na prepara,ãomi. óecisões mais reoonles oos llibuools • wa re;evãncla ®.oidenamento_lurldlco, • Re<:uJ$0S a ,...1,er a,nsistem em valores a reeeber do governo, represer.tadoe ,.., 
demonstrações t11anceaas foram baseadas em fetoresobjetr,os, subjeliv .. e cem bem oomo ª •~n,;ão doe advogados exlemos. As pm~slles. <Ao revisadas • por eoov!niM oelebrados com a oomiaistraçllo púl,fiea, no qual a Enlldade prestou possui 11,2 km que interliga a ciclovia do Río Pinheiros com a 
b.lse no julgamento da administração para determinação do .alor adequaóo a ser •Jtistad_";'.~! ltvar em oonta atti;:~ na• dreu®Ulnaas. lals éOmo P'."2° d! serli;oS no montante de R$23.125.193 em 2012. · · ciclovia parque Pra ia Sã o paulo, e contorna a represa de 
registradà MS derr.oostrações firumr:elras. lle® slgnilkaliYos sujeitos a essas ~rescnvw, """icâvel, oonciuslles msJ)<95es liscals 00. ?xposlções sdraena s. Otp6sltos Juc!lclals 
estimativas e prem~sas incluem a se:tç!lo de vidas úteis do atlvo imooiiiZado ídent~é0mcomoasoemnov..assunlo$oudecisõ-Osdett\bunal$. · 3111212012 311121w11 Guarapiranga, no extremo Sul da cidade. Além de interligar duas 
• do sua rocuperabiideoe nas opemç,les. anãlioo do JiSéO de crédilo para nJ Ajusteª val<>.r presente (AVPJ duttvos 8 passl;"os • AEnl!dace não prallca llel'I ·to · di · • - INS' 61588 574 58120 2!S • l · · 1 " · d l d · ·b·1· 
óetemJ~da provisão para créci\08 ee líquíd,ção éuvidosss, ass1m 00.,,0 da transaçl);" s-;ini!lcatlv";' a prazo com valores Pít-"'1dlJ$. Ass.in, os saldos. ~:i~l~:~-PIS li 1:348:100 • • _ c1c ovtas, a c1c o,ruxa e azer a Guarap1ranga poss1 1 1ta que os 
análise <los rlellraís riscos para do:MrMsção de 001ras provisões incrusr,; pe.-a óos <líretos • das oMgações esw.0 mensurados nas datas d• encem1mento --- --- ciclistas que utilizem a ciclofaixa de lazer entre parques das zonas 
éemer.m jooiciais 8 aóminlslraiivas. A liquidação das lrall$!lç:)es •nvo,'vendo oos oxe1c1dos por valeres pr6ximos ..,. ~ valores presentes. _ • 62.936.773 ss.120.21_s_ 
""'"" eSIJmaíivlls pc<ferà resulta/ em ,a:o,es signiúcativamente diversent<,s dos o) lnstr1menws ffnance11os • Os ,nslrumen,os' fiílaOCMOS ~te. são Oo_pe!Í<)<lo~ tr.afQ da 200, a '.'.;'1\fbro de 20C~ aAssocia,ão pmcedeu_ao depos:lo Oeste/Sul e acessem a região da represa Guarapiranga. Assim, a 
registra~os nas demonstrações finanoeires devídQ ªº· tratamento pro!)ablllslioo reoonh<>"'.dos ª!'"~'da data am qu? ª Enlldade '":""'ª parta das d'.'J'~•íçlles JU-Oicial ,_e!alivo ~ Procem '' 2oss1.00001l922•2 relati'ló ªº reco,nmemo da população residente na região .Pode che2:ar pedalando à região do 
inerenle ao processo de e.stima!iva. A.Enlidsde revisa soas estimativas e premÍ$Slls coot-.tua,s.dM 1nslrumentM ~naneé,ros. Quando fficont~~dos. ~ .,,~.knenle Con!lioo,ção Social refemil• ª?" 20% (•mie por ,:,.nto) da quot? patro,,ai (INSS), ~ 
pelo menos anualmente. A Entidade adOl◊U todas es nonnas. re1f.$ÕeS de n◊nnas reg,sttados ao .seu ~alor )UM a.cresei<Jo dos ~11)$ de transação que seiam sobre a folha de salánodos funaonários e d<>;5 prestadores de sel\1ÇOS autônomos. e parque do Ibirapuera, da avenida Paulista e do Centro, Neste per-
• inlCll)fotações emilldas pelo Comité de pronunciamentos OOlltãbeiS {CPC) qua d<elamenie ambulv"1$. il sua aqu,sição ou. em~. p) Oemonstta~&s do& Processo n'2007.6Ul0032136:-5 rela!ivO eo ,NSS SAT/Torceir... • 1. t • I b rt d tr • t l - ] - d Rí 
estavam em vigor""' 31 da (!e;!embro de 2012. As demonffl~ fir.incoiras fluxosdoealxa• Asdemonstro;oosdo!fluxosde ca,xatc,,m prepar,i<fase- AMminlst1ação,<»11SUbstlnciadana opin!ªº doseuscc11$1J~0<es/urldicos, entende curso, os ClC 1~. as circu am oa pa e o aJe O pe a ClC ovia O O 
foram preparadas Ulí!2'indO. o cesto hlslórlt:o <OtllO base de valor, moto p;;la ap;"';niadas de ~rordo ;'('ffi o pronunaamento coolábi CPC Ol -Oo,11".~º que 0$ encamiMll<J)ôíl\OS e .•• pmv~cias llll)àl$ cablve~. ~•e jâ foram tomadas Pinheiros (30 Km nos dois sentidos), no trecho da avenida. Nações 

i~.it~~~al;?JirS .. :mf:1~~~~~:~,.~:::;~ ~=~!~i~~i.=.;5::-3::r:::.~:~:;~. -~~~f:t::~~t!;~~~~lWJ:ísi~~t:t~;;,g::~s;~: · 
~=1:dttt~5a1;..~~;r~~~i?,!~~m~~do, lro&~~ olrúTsi~~ esc~~{~ lnlo~i~ - ~~~~! ..JZ:l ~~~\ .. -~~~~r:d~:x~e~f;~~~~~(~:fo1~~~~,2i~i~lol~~d~ 

1ilí.si ;,/i2z!J.ie ': ''°3:1ts.m 3,~-m ;·: J.azet~ntre parques) até a avenida Nações Unídas, na altui:-a d~ . 429.5€8 40,5.15 
26:179 ;,': i2t~~~1 ·· 623746 ·· __ , __ _gu'!B) estação VH~QUmpía.Aparrir dai, o percurso continua pela ciclovia 

da., ~Ja, •wié- sàÓ ,-.g;,rraüas !'l\'i'it,'11/l',ije ccmp,,ténd~.'Enquanln ~ Baé<,W < . . . ····«.=• -·~55_«~ --- 1M.7M •.·. . 4."0.'" ,•. doRimPifüi.eiros até'encontrar a "'V"'.n:rda Mrguel Yunes.; o,. tra,1·.e. t.o .. ·:: atendidos .. te<;uisitos para réCCtlhec.mér.!o /,e restJllildo. a con1rapatt;,ia .da Saldo em 3i de dezembro ce 2011 w º"" ""' 101.926 w v, 3.€69229 ., º" .. « v 
subvenção !lQ"l"'"'mer,tal regis:raaa !ID ª"'° • registra,1a em conta e"..pecirn:a Adições 11-161 6·852 3·19M 7o n/!~:!~) segue, então, mais l 0,6 Km, passando pela ponte Vitorino Goulart 
do P'J'..Cive. ~) ~slirnstivas contábeís • Na. elallOração das demonstrayõas Baixas - JS1.6BS) , 00

' d S'l l d · l' · S 1 · d ' l 
conlábeis éeacordco,maspr.lf= ccnláooisac!'otadlf$no Bras, requer que a Saldoem3f dede,amorode2012 ~ """"nã55 ~ ~ e.sãõ 1s.oos --~ 7.615.027 a t va, a ça e acessoparaanmP mio, e 11m t,praçaAutomove 
AdmínlslraçáoU$edefulgamenlonàdeletmlnação•oor,gistrodecortosvalores Taxadedepreciaçã<> 4¾ l0¾ I0¾ l0¾ 10¾ !O¾ (a) Clube Paulista; avenida Feliciano Correa, avenida Jacinto Júlio, 
determinados sejam regíslraoos pc< es~11ativa, as quais são estabelecidas com o O.preciação •C\'ffiu!ada 
uso do ç,emissas epressu;,osros em refação a evenros fu1Uros. l!e~ signHitaflvos Saldo em 31 de dezemo1ode 2010 (32.91,) (15.W4l (38.112) (89.787) \3.293) (42.421) (222.5:!0l avenida do Jangadeiro, praça Moscou, avenida Interlagos, praça 
,egi>tradosoomba,eemesfür~uva5.ron1"belsMuema,prolisilésparaaJuste A<!lções 117·1831 -·--- ~l ~). 1656l m.1o31. ---- ~l Enzo Ferrai.i avenida José Carlos Pace avenida Luiz Romero 
dosalivosaovalor<íereal,zaçãoourewr,;,ração, osti1\flosmollíliáriosava!iasios Saldoam31dedeiemlJ/ode2011 (50.oot,) (15.994) (43.617) (W.029) (:l.94íi) (55,124) (266.869) . · ' ·· · · ' · 
pe1-0V61ordemeroad◊.asprovililesparainoon~aÇoes;;>1oviSõespar,iperdasem Adições (H.183) 1,.669) ~) ~) .........í.~l ... 112.93-\l ____ l46.il04) Sanson, passando pela praça Natividade Simões França, avenida 
geral A llrJideç,lo <ias t'ansações tegislradas oom base em estima-Jvas f)OOOW Saldo em 31 ded.ewnbro do. 2012 {67.279) (22.66:1) (49.242) (101.926) \4,60$) (6$.068) (313,773) B rta. W ·tma t' · ~ · ' ! · q e p· ·a s~ p ulo 
resu1taremva1orasdiVergentesdGvioo.a impmâsõÇsrne,entesaopr=de "'ª ,mob\iizaooiíquioo e · ,a1 na e a 3unçao com a c1c ov1a par u ra1 ao a 
éelermnaçào.AAomln~tr~odaAssociaçào revísapenodicamenteasestimaUvas Saldo ern31 dedezembrr,de2-011 379.4i2 W.700 11.977 3.897 2.611 45.587 M'l9.22$ 4.163.464 · situada na avenida Atlântica (antiga Robert Kennedy),já na repre-
e premissa> a cad, <1ll<>. e) Caixa o aqui.alentes do caixa• lnclu,m caixa, saldes Saldo ern 31 de.dezembl1l de2012 162.289 55.192 4.412 1.9$6. . . 7.807 6.867.SSS 7.301.2$4 (' · 
positivos em oonta movirrienlo. apíicaçê,é_s _ financeiras_ com lktuidez imedíata (a} Equipamenlosde projetos referem-se a equipamentos de tercelros {g-0w:,-r.o) no qtJat a Entidade transfere o imobíliwdp para o go\iemo, merliant&a aprova~o pot part~ sa 7uamp 1ra nga. 
(>endo equivalentes de caixa rodas as c,;,'lllls bMcáfias e aplicações financeiras do svverno. Em 31 de dewmbro de 2012 e 2011, a Assccia,ao não pos.sula bens do ativo irnobilÍ<!ldo dados em garantia de ;,w..essos judlda!s. 
6 •. Provisão para conllngénél ... /\ Eot.'daóti, assim como oulras ope'1llld~ no 11. INSS cola pattónal - Demomttmmos o valor da isenção prW<!ellciára. como 15. lnstrumetttos flru,ncol~s - .os ins!rumefl!os fioanoeiroS uITT~ados pe;,; 
pa1s.eslá sujeíla a q-.reslícr.amentos de n•lureza fiscal. lraba!liíSl!l o civél oo cvr.10 .so daclio fosse, gozada no e,ercicio de 2012 e 2011, eon!Otrre paragra'o úrI:o<lo EnMade resitingom-s,i às a!)licaçées tinaneeitas <lo .curto pmzo. contas a 
nomial ao Súall operaçoes. t-,, contiogêr>cias oonh'"""<las sae peliOllí<:,amonte art,go4•. do Deereton" 2.536198: receoor e fumeceéores, em cor,:Jlções -~ é<) mercaóo. Esros iMtrumen;y; 
analisadas ls•,anéo em oonsideração a opinião dos assessores jurtclcos, a ....... 311!2il012 . 31112/2011 são admlniwadoo por mm de estratégias o~acionaí$, 'lisando à ii~uidez, à 
natureza dOS ~ssos e a experiênda hi$tórka em decisõe$ semelhantes, lendo \sençãousuft\Ji1a {INSS Cota Patrona!) &1.025))53 55.214:477, r,c,mtabílidadée a ro!olmfZJçàtJJJe ri$cos.AEnfiôaóenãocefeti..'OO apfü;.ações decarãter 
sido consti~ufda provisão para fazer frente à'!.i seguintes pro·dweis pe-,das para os _ _ _ e-spoc-ulativo,' -em derh-alivo ou quaisqt.ie~ outros ativos de riscos. 
processos em andamento: 12. Despesa$ com pessoal .. As principais des.~sas dakisoci2ção ref~r~m-se ao Anális& da ?et\Sibili~ada dí1;S apl!caçti~s: fütan~iras • Coma finafidade de veri}car 
Composição efll<lvírnentação pagamenlo de S..<>fáli<)S • seus en,,.,gos • set\>iços ée ter(;lros,.relacionados aos a sensibilidada do indexador nàS aplica,;ões financeiras ao qlJ!/1 a Enlidade e,!ava 

3111212012 ~ ll!Ojetos e~stenies; 13. Aiendln,entos assistencial• , Com obiervãncia ao lími• e)qlôSja na data base de .31 de deuimbro de 2012. Joram dlllinidos 03 i:en.8tfos 
Cootingências lrabaL1islas 
Ccrmngêricías prew,ntiárao 

2,506.450 mínimo lixado p,!O artigo 3', parágrafo 4'. do. Decreto n'2.536. de 00 de abrl de Ciferenies. Com baSo em p,rop;<!-és óiw~a<las por instituiçô,)$ financeiras, foi ooWa 
S.842.958 4 'ISS.540 1008, eas respeolivas alreraçoes do 0~10 n• 4.327. de oo de (lQ{)slo de 2&J2. a pr<,ieção do CDI para os ptóxir,:os 12 meses. cuja rnéóia foi de 7,10% para o ano 
8.249.41)8 -~~ o número total de oon-3ficiãrlos a!eookios no exercício de 201Z foi de 3.608.472 de 2012 e este def,nido como cen~<ío p:ovâval. A parti; des1l>, foram calculadas 

A segu!t 8 movím,;ntação da provisão para contingências no e,erc,~o findo em 31 (4.S07.U4 ateooimentos em 21)11 ), (in!onnaçãonãoaudltada) representando 100% vanaç,5es de •20% • -20% pare as •~.iv--ações financeiras, confciw.e abaixo: 
da dezembro de 2012: de atenolmento às regras da gratuidade decorrenle <le convênio fümado oom a · Cenário 

Trabalhistas ?revldencl~ _.1!lliJl Secretaria Municipal de Saóde. 14. Cobertura de se9uros • A Entloade mantém Operacao Risco Provável fll 

!~~::,;!t/12;"2010 l:t: ----- 3:~~ ~::'":"o~:~~=~t•:t::!::!~;i::•:::~:i'a~~:•:: ~:~r.:;;r.;i~~2 COI RS5.5J&~: 
Cenário (li} Cenári.QJ.!!!l 

8,52% 5,68% 
RS 6.634.086 RS 4.422.724 

--- --- res!)Oflsabi-. Nilo está inciu!® oo escopo dos trabalhos de audi!ctia, emffir RS 17.864.857' 
Saldos om 31112í2011 .....1J6ó.S40 ----:e== 4·265·548 opinião fü)bre a sulici~ncia de cobel!l,ta de seguroâl a qual (o: determinada e • SOldoS em 31do dezernlXo de 2012 ajllicados em COI ~!!:!. 5-842·956 5642·9S8 avocada quan:o a sua ooequaçã<> pela administração da Associação. 16. Compromlssos-Atuguéís ·AEn,daoo mantém ronlllatosde a!c,guel <le ia1/Neis 

r1.,59.090í ---- {1.759.09-3) pare a premação de. seus serviços, perfaz.em!o um m1m!anle mensal <o!al de, 
Saldos•m 3111212012 _.1!51lH50 5.842.958 -~ Cobertura aproxlmadamenle, RSS9.S47. Os,;oi:1ra">s têm vecdmenlo entie 2013 e 2017 e. em 
A Administração da :!nl-Oade avaliã:'oerioc!i-:;a;nente, em conjunto 'cõm~ Ramo Principais coberturas máxlma s'úa maioria. têm índ1ce de reajuste anueJ com base na vari~.ão do IGP-Ol. Seguem 
assess~s jurídi~ os riscos envo:-vidos e entende que os mon~ntes Mu!Hr(f$00 patrimonial lncê:od!o. ralo, explosão, vendaval, abaixo O...".i pagamentos min:imos fuluros relacionados a esses contratos: 
provisionados a tilu!o destas pmvisõos em 31 de dezsmbro de 2012 e 2011. ~o danos elé!licos. roubo. eqoipamemos ei•trônioos. ':'An..,9;---
001JSide<ados suficientes. Entre 2íi05 e 2íi07. a Ent'dade reoo!heu INSS a maior, equipamenlM móveis .• ?á9"mento de alu!/tlel, 2013 
no qual o ®dr.o f•- pelo 1)8!lamenlo a maior não foi homol-Ogaôo, poi!anlo. equil)amentos cine,r.arogriiliros. equipameoios 2014 
Em 2012 a En•i1lllda cois!i!Ui provisão no montanta de R$ 5.MZ.958 referentaaos •-ários; roullo~e ve!om e o,;úos. 39.379 2015 
crêd:los da 11-!SS ~• foram comper,sa<Joo com crê<lilos gerados por ltlSS pagos Fiança O ~ardo !)l!lm.'o oo seg11ro a te!aliVo ao valor 2016 
índe'idamente entre os: anos de 2005 e 20071 nos quais não foram hómologádoo. do aluguel e suas respecilvas ®$pesas 2017 
Há ainda ou Iras ,:.usas trabalhistas em andamento, no mo manta aproximooo de tois oomo.lPTU, água e luz. 2.175 

\falor 
2.ll21.663 
1.703.Sal 
781.~ 
217.~S 

__ .. ........§l!OIJO 
5.390.SlS 

RSUl46.845. pata as quais os riscos de perdas foram considerados como possíveis -~--·.,m·=..---··1i-"=~ _ 
pelos assesS<)ces Jurldi<Os ca Entidade. s. Petrt.mônlo aocial • o paltimõnio social RELATvR!O DOS ,wDI, uKES NO,,..cNOcNT e.o ovBRcAS nas demonstrações finanoeiras. Os procedimentos selecionados éependem do 
eslá composlo pelos sur,erá,its occmel:lr}:,s ao longo rios cxefci*os anteriOres. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS jutgamen10 ~o auditor, inclcindO o avaliação d0$ ósoos óe distorção re1e,ante nas 

· f d E O ltmos: Srs dem-0-nslraçôes financeiras h00~nd9frtemerte se caus~a por ffali<le ou errQ 
<>Jjos valores o-.m reinvesti<IO$ ra amp,aç;to ~ manuOOllçáo a r.Udaoo. 1 • éo,,;1n· . · 0. 1 ó Assocl,r'' s 00 d F ... N 1 """ de -.. , s1d , , , 1 • 
C<.mtrlbuiÇf.lisdeas"'oeíaçâoefnsHui'"óes~Asre~eílasooeracior.afsreéeõk:las _e;:_ , eirose ,rn óres a -..,.-.,v a ~ a: amua essa ava1~:t"'o flS--:OS, o àUC or con era os oon,mes m,ernos rem,a~e::) 

.. • · .. • . . ·. · ' . • . ; . · •. . São Paulo• SI' . para o elatiôtação e adequada a;l(ésantaçào das demonstra,ões financa,ros 
~rretru_'.ienL pe~As~~~ r€ferem;_~ _basxamen!e as sutwew,:oos, convêrios e Examinamt-s à$ de~ns~ finanooíras da Asooe;'açãO SaUô& da famfüa da En:!<fàda para ptan~Jar ~ procedimentos ;:Se auffiloti3 que são aprcplildCs 
~ar~-:as com org-kts: 00 entidades ptbiK:as 

2012 20
.-
1 

("Enti'1a-ds'}, que compreendem o b21anço patrimonial em 31 dedere~ de 2012 nas circt.mstências, mas 11ão pàra _ílns de ,expressar orna oplrifão sobre-a eficácia 
@e 0S ----"-"-'-" ~ e is respeclJ!ias demro5tra~s ~o superávi_l, das mutaç.'Jes do patrimônio líquldó, desses ccnlr().)es internos d_a Ei!lÍ(j;âdí:. Uma auditoria ínclul, fambeffi, a avaliatfr: 

PMSP . . . . demonstração do sul"'tá-lil abrangenle e dos ffuxos de esr<a para o exeroício dá aé-Oqu~ das ptálicas oonlábéi$ utilizadas e a .razc,bilidade das e.stimati,., 
PSF. -ProgranmSauda Da Farníl,a 165.348.166 140.957.011 findo Mquela data, as;lm. como·º· resumo das principais pralje8S wnlâbeis e cootábeis feiws pela administração, bem como a avaliação da apres<mlação das 
PAI· Prc;eto Accmpanhante De Idosos 12.797.472 10.1)42.653 demais nolas explicattva,. Responsabilidade da administração sobre as demonslraçó<is ffnaooaíras loma<!as em ~unto. Acrêdítemos que e.Mlência dll 
SRT • SeMÇ◊ R~s!denciafleraç<iuloo 10.121.856 7.061.131 demonstraçiíes · financeiras • A Administração da tntldad~ é responsável audi\Olia obtida é wficiente e apro;,liada par. íundan'.er.laf nossa op'.niào. Opinião 
AMA-Ass!slênc,aMedic,Ambu!atoJlal 65.978.237 41.115.497 pe:a e•aooreção e adequada apreseil!ação dessa, demonslraçõe$ f.nar.cei<es sobre•• átmonstrações ffnaneeím. Em no..ssa opinião, as demonsmsções 
CAP$• CertroA. P~oos,ocial 25.15/l.501 17.231.854 de aoorclo oorn as iraticas oonlál)eis adol!ldas rio Brasil, que ecmpreeooem finar.coiras acima re.'érldas aproSên!llm ailequa<iamente, em 1<>1~• os as~c•os 
AMA E~ As:sist MedicaAmb, Cspe.1; 31.115.426 24.724 728 0-s prcnunci~mentos, lnlerpra.tações e OOOntações amrud.-.s peio Comitê de relevantes. a~ patrirr.oniare finar-0::lra da.A.ssc-ciação Sal:de da Famll~ em 31 

_ 3i', .115.664 242.0-~ Pronur,âamentos Co.n\ábeis (ÇP~) e oílentaç5cs ccntktas M lnterpmfaçãri de dr;wmbrn de 2012, o desempenho de suas operações e ú-S setis íluxos de ca::xa. 
PMGUARULHOS 
CAPS Guaruihos 
Outros 

lTG 2002 - Entidades sem Finalidades de _lucre~, t.ptcve.d-as pe!o C-onseit:o para o exercicioJir.-do naqueJa üata. _óe acotdo ~-om as i:;rátlcas cootãbeis adotadas 
7.401.219 5.197.427 Fecera1 <le Contabilidade (CFC) • pelos controles in1emos que e:a det,rm,100 no Br,;sil, oue compreendem os prommc!amenlos, :nlerpreui~s e oéenleções 

Recomendações ao Público 
Entre as recomendações, a CET destacá a importância em res

peitar a sinalização. Por se tratar de uma ciclofaixa de lazer a ser 
utilízada pelo público em geral (adultos, crianças e idosos), o pro
jeto não se destina à prática de atividades despo11ivas de ciclismo, 
devendo ser percorrida em velocidade compatíveL A utilização da 
ciclofaixa por pedestres, patinadores e skatistas é proibida. 

O órgão também alerta sobre a necessitar pedir inf01mações, se 
houver, deve ser procedido de forma que não atrapalhe a fluidez. 

Para infonnações de trânsito, ocorrências, remoções, reclama
ções e sugestões. ligue 1188. O atendimento é realizado 24h. 

Outros Projetos 
como necessáros pata pe-rmi(r a e!aboração dessas demonstrações financeiras. em:tidas_ pelo Comttê de Ptenunci-arnentos Contábffis (CPC) e orlen!aÇ(les cont!-óas-
1iVres de distorção re!evài\te, independentemente se causads ~r fraude ou erro. na lnte1pretaçâo tTG 2_002 - Entid~de sem F:Mlldade de Lucros, .aprovadas pelo 
R,$ponsabilldade dos auditores indop,ndeotes • NO$SO 1espon,sabilidade e a Conselho Federal de cc,,tabil:dade fCºC). ,._, ..... .,,;,.;.:.,. 
de expressar uma c-pini:!o sobre essas demoh.straçfu?s f:rumoiras ::;:,m base em -São Pa\Jlo, 25 de abni de-2013. 

EDiTALCOM PRAZO DE TRJNfAO!ASPARACITAÇÃOOl::RICAROOOOS SANTOS, 
INSCRITO NO CPF/MF N". 3D8.915.248·78. EXPEDIDO NOS AUTOS OA AÇÃO 
MONITÓRIA N' 0012606·36.2011.403.6100. MOVIDA POR CA!XA ECONôMICA 
FEDERAL CONTRA O REU SUPRACITADO. A DOUTORA MONICA AUTRAN 
MACHADO NOBRE, MMa. JUIZAFEOEAAI. DAQUARTAVARACIVEL DAJUSTIÇA 
FEDERAL-SEÇÃO JUD!CIÁRIADE SÃO PAULO. Faz sabera todos quantos o presente 
editalviremoudeleronhedrnentoüveremefnteressarpossa.queporesteJufzoeSeaetarta 
lrdmf:llffiOS >Mos deAçiào.Monilooar?0012506.36,2011.403.6100, d'slribu'dos em 21í0il 
2011, em que frgu,a como Autora <1CAIXAECONÔMICAFEDERAL. CEF .e corro réu 
RICARDO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o.' 308:915.248•78, referente à 
inadimplência por parte do devedor, norunpnmentoóasooogaçõesassumídas noCoolrato 
ParUcutarde·Abartura de Crédito à Pessoa Fisfca para Financiamento de Materiais de 
Construçilo e 0-Juos Pactos. sob o n•. 160000012502, e enconlran~o Réu em lugar 
incerto e nâosabído. conforme certidõeséosc Oficial de ,Jus-tiça-a fis. 37, fci <letémi!nada 
adtaç.ãodo mesmo por Edita•, c-,0m piazode trinta (30) dias. porintermédiodoqual_fi:_ca 
citado para pagar, nos te.rrnos coart:go 1102-b do CPC, oo prazo de 15 (quinze) dias, a 
impcrtânciaoova!ôrdeR$13.93.1,61 (1rezem:i,oovecentoselrintaetrêsreaisesessent,; 
e um centavos}, que_ corresponde ao to~J-devi_~o à Autora, apureôos nas_form9s 
co.otralualmente ajustadas, atuaizadopara o dia 12/07/2011. sendo certo que o déb\lO 
assim apurado deverá .ainda ser corrigido na data do efetivo pagamento na tç,ma das 
cláusulas contratuais, devidamente acJ~lizaoa, acrescida .de desp€Sas prQO<l,;suals, ou 
oferecer embargos no prazo legat. querendo, sob pena de formação do titu!o oxeculívo. 
convertendo-Sé au1cma1icamente. oman<'.ado ;,;c;a1 emmanóadoexeculivo; ~ 
se n"a forma de processo de execução fo-rç,ada, ató finai satisfação da r~queren\()1' nos 
termos doart. 1102-c do CPC. E paro que chegue ao ccnhec,m<>nto do Réu e áe(s) 
terceiro(s) interessado(s}, oxpe<iíu-se o p,esenle Que sera pub!icado na forma datei e 
aflXadonoJocal de OOStume. no saguão térreo® Fórum Pedro Lesse.da Justiça Federal 
de São Paulo. Oado e passado nestaGap.lal do Estado de São Paulo, em 31 ce janeirorje 
2013. Eu, Débora Chiprauskl Sábatini,Té".11íco/AnaüstaJudiciáno, R.F.3970, <ligítei. E eu 
.Osvaldo João Chéohio, Dirolor de Secretaria, conferi e subscrevo. MONICA AUTRAN 
MACHADONOBRE •JuizaFederalda4"VaraCível. 27e30/04 

------------------ nossa auditc,M, conduzlda d~ 2001do com as -r,◄)fífB5 t,rasiiei;r,s e ir.l.ernacioílais ERNST & YOUNG TERCO_ 
OlRETORlA de auditoria. Essas normas requerem o tumpr;meíl-ló ée exlger:c!às ~ticas µe!os Ai'ditores lnd'epaxienfes s:s. 

CARLOS ECU.l;P.00 PERBRACORBETT aoor.otes e que a audi!Otia seja pkrnejaêa & excwti<ia "'"' o oojej;o de obter CRC-2$P01S199/% 
Diretor Presidente seguraTTça raroãve! de que as demonstrnções f:.r;2-r.ce!ras e:sl.ão lNfBs: de dlsto,çào 

PiJdro Hertera Cortcntto :·e!E:-va:~te. Uma .atiditi)ric 11ruolve a execução de prc<-t-<ilnienü>S .s.eiedonárlos lvtl. Csr1os. Passettl 
TC CRC 1SP 043043/0·0 para obteação ce ev!déocia • respeito dos velares e d:\s!gaçles apresentados Cônlador CRC-lSP144:l-13!0,3 

1:-tagnet <los Santos Jt1nfor 
Conlador CRC-1SP216Wlii0· 1 

l"'!!-,,,,., shopplngs do. Srasll lnvestlmantos e Participações $.A. --
CNPJIMF n' 13.230.046/000149 • NIRE 35.300.3S0.5'J9 

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada eni 26 de Fevereiro de 2013 

D~ta: ll~iárlo e focal: realizada aos 2612113, às 11h, n. sede da Cia., !ocalizaoanàCapiiaVSP, naAv. Brlg Faria 
Lill'.a, 2.055, 6' and., s!. D. CEP 01452-001. Mesa: Ricardo LeonelSc;ivazza. Presk1enlee Fauze BarretoAntun, 
Secrelátio. Convocação: dispensada a oonvocação em virtwJe da presença de 1odos os membros do Conseiho 
de Adminístraçã,). Presença: presentes todos os membros do Conselho de Admínis!ração Ordem do <lia: 
delberar SObre a concessão de aval em fal'Or de tirteiros pela .Cia .. nos termos do disposto nas alíneas (vil!) e 
{ix), § 5', Art. ló. do Eslaruto Social da eia .. r.o âmbito de operaçoos de f,nandamen\o a serem celebrados pela 
Arapiraca Pirticipações Llda .. sociedade com sede na Cidade de Belo Horizcn1eJMG, na R DesemballJador 
Jol!)e Fontano, 408. 14' and .• si. 1401. CEP 30320-670, CNPJ/MF n' 13.791.57710001-00, (",\rapimq:;(). 
emp;esa con\folada pela Cia., bem como documentos correlatos. Deliberações; Os conselheiros aprovaram, 
por unanimidade e sem ressalvas. a concessão de aval em favor daA'<!piracn em 2 Cartas de Fiança a serem 
emfüdes pe!o BA!c,'CO BTG PACTUAL SA, CNP Jil.1f n' 30.30029410(1()1-45, com filial na Av. Bríg. Faria Lima, 
3.47r 12" and .. São Pw,o/SP, r.-o valc< lolal aproximado de R$130.000.0'JO,OO. Os conselheiros autorizaram a 
Diretona a praticar todo e qualquer ato necessàoo à concessão ao aval ora aprovado. bem como assinar toco e, 
quà,uer é-OCUrnen!c newssário para a implementação destes ales. da acc1éo com as condíÇÕ"..s determinadas 
nesta reunião. Encerramento: ,,ada mais havendo a tralar, e como nenhum de,; r1ese•~es quisesse fazer uso 
da pa1av'<! foram ,,nwrados os trabaihos, lavrando-se a µcesente ata que. lida e achad? confom:e, foi por 
todos os presentes 3$$if}3da. {a.a) Presidente da Mesa: Ri1zrdc Leor1el S~varza; 9ffft1ªtiQ; Fauze Barreto 
A1tun, ÇQnselheiros~ Kcmdo Li~cnt:l S~vazza; Daniel Rízarili Sommtinc e Fsuze &rra!oAntun. Apresente ata 
é cópia ~-el d;; ala lavrada em li-,o p:óprio. São Paulo. 26í2/13. Ricardo Leonel Scavazza -Pies:dec,ie: Fa,1ze 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 
ROBERTO FALOINI, brasíieiro, casado, administrador de emoresas, resident 

e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 3.182.138-S,1'-----
expedída pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 0i0.206.438-68, DECLARA sua 
intenção de exercer cargo de direção do SANCO BMG S.A .. e que preenche as 
condições estabelecidas no art. 2' do Regulamento Anexo fl à Resoiução no 4.122. de 
2 de ago,sto de 2012. 

ESCLARECE que, nos termos daJegu!amentação em vigor, eventuais objeções 
à presente declaràção devem ser comunicadas d.iretamente ao Banco Central do 
Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da data da publicação 
desta, por meio de formal em que os autores estejam devidamente identificados. 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante poderá, 
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 

EIANCO CENTRAL DO BRASIL 
Departamento de Organi~ação do Sistema Financeiro 
Gerência Técnica em Belo Horizonte 
Avenida Alvares Cabral, n• 1605 - Bairro Santo Agostinho • Belo Horizonte/MG 

o 

Edile!ôeC~.ação-Prauide20dia; .• Pr003$SON"000811$-06.2011.8.26.0C080(A)D,:,..to,{a) 
Camí!a San! Pereira Quinzani, MM. JtJiz{a) de-Direlto da 41} Vara Clve!; do Fom Foro 
Regional_ Vl!i ~ Tatua pé, da Comarca de de São Pauto, do Es1a<lode Sào Paulo, na forrna da 
Lei,e'.o. -Faz Saber a(o)SamuelJorge Lima, CPF;J00.822.380-55, RG 2899íl301-1. que lhe 
fel proposta uma açáode t:xecuç,!o de Título Extrajudicial por parte de Medeiros & Sula'.o 
Comérc:odo Veículos Ltda. M.E., objetivando o recebimento da quantia de RSS.024,20 
atua!izadaem ;-r.alc:'2011. re[~r_entt{m emprtstimopel},.,~l paraaaqulsiçàode um vefCJJ.kl, 
r.ovalcr de RS2.4CO,OO. rcpre$<!-01ado pordm:6 duplicatas no valor de RS200,00cada. wm 
vencimento da pf~W ern3f1'08/2009 eascienmissubse-c;_uentes. Enoorrtrando-seo iéuem 
l;..,gZJrincerto e não sabido. foideterrnin"ndaa sua Citai;ooe !ntimação, ç<JrEdital, para os atos 
e termosóa a',l(> çroposta o f)Bra que r.o pi,,zo de 00 dias, qs-e f.uirá após o óooirrooo pra,.--o 
do presente edita!, pague o débito atuálíZad◊, acrescido da.soominações!eg$~. soo pena 
de penhora do bens e sua avaiísção, ros!errnos doar:. 652® CPC. e pálá intimá-lo de que 
terá o prazo de 15 dias para opor emoargos a. de que. om c,,sode pagam"'1lointegral do 
débtto, nop:-azo de 03 d';;is:, a verb-ahon-..r;rãta 8rbitrada será reduzk!a pela metade e para c;,ce 
indique bens passiveis de pei1t'.orae sua k".cat~oe va1ores respe...."tivos. no praia d-e Gru::o 
dias. sob pena de multapo; ato atenta!ôéo à á'e:Jrí<lade da justiça (art. 600, lV do CF'C) No 
prazo para embargas, mco;lhe«ln<loo créditor:lo(a)exoquenteeromprovondô odepósi!o 
de 30%(1rin!à por cento)dovaloremexecuçoo, inclusive custas e r<lflfl@IÍO$deadvogado, 
o(a,s) execut.íoo(a.s) p:,détii(âo)requerer aúlo,tw.,àodoJulw para pagar(em) o restante 
~o débito em até6 (seis)parce!as mensa·,s,corrlgidas ~!a T.abe!a Prátk-;ido Tnbunaide 
,Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento} ao mês (Art. 745~A do Código de 
Processo Civil). O não pagamento de quolquer das prestBçõe$ implicará de plerio direíto, 
o vencimento dos subseqi.:en:ese o prossegu;rr,.entodo procr-..sso. conw ir1~-ed:ato início dos 
atos executtvos. imposta ao-executado rrwitade 10% (dezwcento) sobre-ovafordas 
prestações :\ãopegese vedação à opcsi,;ãó àe embargos (a;t. 7 45-A. § 2", doeó<l:go de 
ProcesroCWilj, Nã.ootetua®oy<.,.~amento.nemopar~emanto..muni.dooosegurt.1avia® 
mar.dado, 0011001 de jusliçaprOGe<1erá, tle in1e,ra10, à Penhora e Avaliação de tantos bens 

ou ôivkla, !avraí'tdo-·ooorompett!:nteouto. rntmarvd-, ... '\..$GO 

op,..."'n-1.mid.1tia e efctivancJo-w o dopósltona formada !ei. 
,;allZKJ.dm;bens. o(a,s) exacutn-cto(a,s> Ceve{m) ser intmadora,$) a l0d.icá• 
di8S, sob pona de mu!tn de .ntC 2:o% ($O voJor da causo, sã consta,!ada 
e601 doC6digoce Process0Civil).PR1"20 PARAE:MMRCOS: 15 

fluir após o p-ro:zo do-pf'esetnte edito!. Se1â o µresente edíla1, púf 
publicado na forma oa le[. senelo este Fóto;m tccailwdo na Rua San la 
1 l, Pu,q,,e Sã,, Jo e. CEP 0.3085-COO. Fúne: (11) 2294-1871. Silo 

B.2:1Se27i04 


