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Parecer dos Auditores Independentes

À Sociedade Esportiva Palmeiras 
São Paulo - SP
1 - Examinamos os Balanços Patrimoniais da Sociedade Esportiva
Palmeiras, levantados em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 e as
respectivas Demonstrações do Déficit do Exercício, das Mutações do
Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado,
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2 - Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de
Auditoria aplicáveis no Brasil, compreendendo: (a) o planejamento dos
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e
o sistema 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 divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e das
estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração
da entidade, bem como da apresentação das Demonstrações Contábeis
tomadas em conjunto.

3 - Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas, lidas
em conjunto com as Notas Explicativas que as acompanham, representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Sociedade Esportiva Palmeiras, em 31 de dezembro de
2008 e de 2007 e o resultado de suas operações, as mutações de seu
patrimônio líquido, os seus fluxos de caixa e os valores adicionados nas
operações, referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4 - Conforme mencionado na nota explicativa 2, em decorrência das
mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil, durante 2008, as
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício anterior, apresentadas
para fins de comparação, foram ajustadas e estão sendo reapresentadas
como previsto na NPC 12 -Práticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas
Contábeis e Correção de Erros. 
5 - Em 2003, a Sociedade Esportiva Palmeiras aderiu ao parcelamento
especial instituído pela Lei nº 10.684/2003, incluindo débitos tributários e
previdenciários que a Sociedade vinha discutindo na esfera judicial,
conforme comentado na Nota Explicativa nº 20.1.2. As Demonstrações
Contábeis foram elaboradas pela Sociedade considerando a quitação dos
débitos previdenciários inclusos no PAES e a continuidade normal dos

pagamentos dos débitos tributários do citado parcelamento especial até
setembro de 2007 e, a partir de outubro, o Clube transferiu o saldo
remanescente do PAES para o parcelamento denominado de
“Timemania”, diferentemente da posição dos órgãos competentes,
principalmente, com relação à exclusão do parcelamento especial pela
Receita Federal, sendo que tais assuntos estão comentados na Nota
Explicativa nº 20.1.1. A Sociedade Esportiva Palmeiras entendendo que
sua situação de parcelamento especial (PAES) encontra-se regular, 
vem atuando junto aos órgãos respectivos para apresentar as
documentações que suportem esse entendimento,  sendo que as
Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2008
não contemplam qualquer ajuste que seria requerido em caso da
Sociedade não comprovar sua regularidade junto aos órgãos competentes.

São Paulo, 19 de janeiro de 2009

José Rojo Alonso
Contador CRC 1SP032722/O-0

Alonso, Barretto & Cia. - Auditores Independentes
CRC 2SP013232/O-3

continuação
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS - CNPJ Nº 61.750.345/0001-57

Data, Hora, Local: 06.02.09, às 17hs., sede da Cia., R. Olympio Pattaro, 194, sl. 01, Campinas/SP. Presença: tota-
lidade dos fundadores e subscritores do capital. Mesa: Presidente: Newton de Matos Roda, Secretário: Nelson Ac-
ciarito. Deliberações: Aprovadas por unanimidade: 1. Constituir uma S/A de capital fechado com as características:
(a) terá a denominação social de “Solid Agrogen Participações S.A.” (b) terá sede e foro na R. Olympio Pattaro,
194, sl. 01, Barão Geraldo, Campinas/SP. (c) o objeto social será a participação em outras sociedades, na qualidade
de sócia ou acionista; (d) o capital social de R$ 600.000,00 dividido em 600.000 ações ON, sem valor nominal e não
conversíveis, ao preço unitário de emissão de R$ 1,00, totalmente subscritas, na proporção demonstrada no Bole-
tim de Subscrição: Subscritor, Ações Ordinárias Subscritas, Ações Ordinárias Integralizadas, Total da Inte-
gralização (R$): Newton de Matos Roda, brasileiro, casado, RG 11.800.464 SSP/SP, CPF 058.507.808-40, resi-
dente em SP/SP, 300.000, 30.000, R$ 30.000,00; Rodans Representação Comercial Ltda, CNPJ 06.247.841/
0001-84, com sede em Campinas/SP, representada por Newton de Matos Roda, 300.000, 30.000, R$ 30.000,00;
Total, 600.000, 60.000, R$ 60.000,00. 2. estatuto social que, doravante, passa a reger a Cia. 3. Eleger para a Direto-
ria: Newton de Matos Roda, como Diretor Presidente; Nelson Acciarito, brasileiro, casado, administrador, CPF
561.495.148-20 e RG 7.407.453-2 SSP/SP, residente em SP/SP, como Diretor Financeiro, os quais declaram não
estar impedidos de exercer suas funções. 4. os Diretores receberão remuneração pelo exercício de seus cargos
durante o primeiro exercício social num total de R$ 12.000,00, vista o início das atividades. Encerramento: Nada
mais, lavrou-se a ata. Newton de Matos Roda - Presidente, Nelson Acciarito - Secretário. Acionistas Fundado-
res: Newton de Matos Roda, Rodans Representação Comercial Ltda. Visto: Hamilton Donizetti Ramos Fernandez -
OAB/SP 209.895. JUCESP NIRE sob o nº 35300366191 em 19.02.2009. Ana Cristina de S. F. Calandra - Sec. Geral.
Estatuto Social: Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Prazo de Duração. Art. 1º. A Solid Agrogen
Participações S.A. é uma S/A de capital fechado, regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe
forem aplicáveis. Art. 2º. A Sociedade tem sede e foro na R. Olympio Pattaro, 194, sl. 01, Barão Geraldo, CEP:
13085-045, na cidade de Campinas/SP, podendo abrir filiais, agências, escritórios, depósitos ou representações em
qualquer localidade do país, por deliberação da Diretoria. Art. 3º. A Sociedade tem por objeto social a participação
em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista. Art. 4º. O prazo de duração da Sociedade será indeter-
minado. Capítulo II - Do Capital Social e da Circulação de Ações - Art. 5º. O capital da Sociedade é de R$
600.000,00, representado por 600.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e não conversíveis.
§ 1º. Os acionistas terão direito de preferência para subscrição de aumento de capital, na proporção do número de
ações que possuírem. § 2º. A cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações das Assem-
bléias Gerais. § 3º. Os aumentos de capital social advindo de capitalização de lucros e reservas não acarretarão
aumento na quantidade de ações representativas do capital. Art. 6º. A propriedade das ações da Sociedade presu-
mir-se-á pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações” e a Sociedade somente emitirá certifi-
cados de ações a requerimento do acionista, sendo cobrados deste os respectivos custos. § 1º. As cautelas ou
certificados de ações, quando emitidos, serão assinados por 02 Diretores, ou por 01 Diretor em conjunto com 01
procurador da Sociedade, ou por 02 procuradores com poderes especiais. Capítulo III - Das Assembléias Gerais
- Art. 7º. As Assembléias Gerais serão Ordinárias ou Extraordinárias. As Assembléias Gerais Ordinárias realizar-
se-ão nos 04 primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social e as Extraordinárias sempre que ne-
cessário, seja em função dos interesses da Sociedade, ou de disposição deste Estatuto, ou quando a legislação
aplicável assim exigir. Art. 8º. As Assembléias Gerais serão convocadas pelo Diretor Geral ou seu substituto, e pre-
sididas pelo Diretor Geral ou, na sua ausência, pelo seu substituto, ou na ausência de ambos, pelo acionista que na
ocasião for escolhido por maioria de votos dos presentes. O presidente da assembléia indicará o Secretário dentre
os presentes. Art. 9º. Somente poderão tomar parte e votar nas Assembléias Gerais os acionistas cujas ações es-
tejam inscritas em seu nome, no registro competente, até 03 dias antes da data marcada para sua realização. Art.
10. As deliberações das Assembléias Gerais, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, serão tomadas
por maioria absoluta dos votos dos presentes, não se computando os votos em branco. Art. 11. Compete privativa-
mente às Assembléias Gerais deliberar sobre as seguintes matérias: (a) quaisquer modificações e/ou reformas do
estatuto social da Sociedade, inclusive, mas sem limitação, o aumento e a redução do capital social e as alterações
no objeto social; (b) eleição ou destituição, a qualquer tempo, dos administradores e conselheiros fiscais da Socie-
dade, ressalvados os casos previstos em lei; (c) aprovação das contas dos administradores e das demonstrações
financeiras por eles apresentadas; (d) aprovação de operações de cisão, fusão, incorporação, liquidação e dissolu-
ção da Sociedade; (e) autorização para emissão de debêntures e partes beneficiárias; e (f) constituição de ônus
reais e prestação de quaisquer garantias em nome da Sociedade ou relativas a obrigação de terceiros. Capítulo IV-
Da Administração - Art. 12. A Sociedade será administrada por uma Diretoria constituída por 02 Diretores, acionis-
tas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembléia Geral dos acionistas, para um mandato de 01 ano, permitida
a reeleição. Incumbirá à Assembléia Geral fixar as remunerações globais anuais dos administradores. § Único. A
Assembléia Geral deverá indicar dentre os membros da Diretoria o Diretor Geral e os demais Diretores. Art. 13. Em

“Solid Agrogen Participações S.A.”
Em Constituição

Extrato da Ata da Assembléia Geral de Constituição realizada em 06 de fevereiro de 2009
caso de vacância de um dos cargos da Diretoria, será convocada imediatamente uma Assembléia Geral para eleger
o substituto, que completará o mandato do Diretor substituído. No caso de ausência ou impedimento temporário de
qualquer Diretor, as suas atribuições serão exercidas pelos demais Diretores, conforme os mesmos acordarem
entre si. Art. 14. Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos
os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, seja por lei ou pelo presente Estatuto da
Sociedade, é atribuída competência à Assembléia Geral. Seus poderes e obrigações incluem, mas não estão limita-
dos, entre outros, aos seguintes: (a) zelar pela observância da lei e deste Estatuto; (b) zelar pelo cumprimento das
deliberações tomadas nas Assembléias Gerais e nas suas próprias reuniões; (c) administrar, gerir e superintender
os negócios sociais; (d) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; (e)
distribuir, entre seus membros, as funções de administração da Sociedade; e (f) preparar e apresentar demonstra-
ções financeiras e orçamentos anuais e trimestrais à Assembléia Geral dos acionistas. § único. A venda, permuta,
transferência ou alienação por qualquer forma, ou a hipoteca, penhor ou constituição de ônus de qualquer outra
espécie sobre bens imóveis e/ou marcas, patentes, concessões, permissões, licenças e registros públicos sobre
produtos ou processos de produção, da Sociedade depende da autorização e aprovação dos acionistas represen-
tando a maioria do capital votante em assembléia geral. A venda, permuta, transferência ou alienação de bens mó-
veis da Sociedade deve ser aprovada em reunião de Diretoria. Art. 15. A representação da Sociedade, em Juízo ou
fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e repartições públicas federais, estaduais e munici-
pais e a assinatura de escrituras de qualquer natureza, as letras de câmbio, os cheques, as ordens de pagamento,
os contratos e, em geral, quaisquer outros documentos ou atos que importem em responsabilidade ou obrigação
para Sociedade ou que a exonerem de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente pratica-
dos: (a) por quaisquer 02 Diretores, em conjunto; (b) por qualquer Diretor em conjunto com um procurador, desde
que investido de especiais e expressos poderes; ou (c) por 02 procuradores em conjunto, desde que investidos de
especiais e expressos poderes. Art. 16. As procurações serão outorgadas em nome da Sociedade por quaisquer
02 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais,
terão período de validade limitado, no máximo, a 01 ano. Art. 17. São expressamente vedados, sendo nulos e inope-
rantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obri-
gações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos, ou quais-
quer garantias em favor de terceiros. Art. 18. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus
membros, com antecedência mínima de 03 dias, e somente será instalada com a presença da maioria de seus
membros em exercício. § único. As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas em livro próprio e serão
tomadas pela maioria de votos dos presentes, cabendo ao Diretor Geral o voto de desempate, ou por unanimidade
na hipótese de apenas 02 Diretores terem comparecido a reunião. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Art. 19. A
Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 03 membros efetivos e de
igual número de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral que deliberará sua instalação e que lhes fixará a remune-
ração, observado o disposto no art. 162, §3º, Lei 6.404/76. Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal terá as
atribuições e os poderes conferidos por lei. Capítulo VI - Do Exercício Social, Balanço e Lucros - Art. 20. O exer-
cício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Art. 21. No fim de cada exercício
será levantado um balanço geral, observadas as disposições legais vigentes. Dos lucros líquidos verificados será
deduzida a parcela de 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% do capital social. O restante
terá a destinação que lhe for determinada pela Assembléia Geral, desde que tenha sido distribuído aos acionistas
um dividendo mínimo obrigatório de 25%, na forma do Art. 202, Lei 6404, de 15.12.1976, observado o disposto no
artigo 6º deste Estatuto. Art. 22. A Sociedade poderá, de acordo com a Lei 6.404, de 15.12.1976, levantar balanços
semestrais ou em períodos menores, e com base neles a Diretoria deliberará sobre o pagamento de dividendos na
forma da lei, à conta de lucros apurados em balanço semestral ou em períodos menores, bem como à conta de
lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Fica a Diretoria autori-
zada, ainda, a distribuir dividendos por conta do dividendo mínimo obrigatório referido no artigo anterior, antes da
realização da Assembléia Geral Ordinária, mas “ad referendum” da mesma. § único. Observadas as disposições
legais a respeito, a Sociedade poderá pagar a seus acionistas, por deliberação da assembléia geral, juros sobre o
capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo VII - Liquidação - Art.
23. Caso a Sociedade entre em liquidação, competirá à Assembléia Geral estabelecer a forma de liquidação e no-
mear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação. Art. 24. Nos casos omissos
ou duvidosos, aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Art. 25. Os divi-
dendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 anos, contado da data em que tenham sido
postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Sociedade. Newton de Matos Roda - Presidente, Nel-
son Acciarito - Secretário. Acionistas Fundadores: Newton de Matos Roda, Rodans Representação Comercial
Ltda. Visto: Hamilton Donizetti Ramos Fernandez - OAB/SP 209.895.

SECULO XXI COML. E DE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 01.522.367/0001-38

Relatório da Administração

Demonstração do Resultado do Exercício Período 
de 01/2007 a 12/2007 Levantado em 31/12/2007

Balanço Patrimônial Levantado em 31/12/2007

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2007. São Paulo, 20 de março de 2009 - A DIRETORIA.

A Diretoria

Ativo Circulante
Bens Númerarios
 Caixa .................................................................................  21.702,35
* Total do Ativo Circulante ...............................................  21.702,35
Ativo Permanente
 Participações Perm. Colig.Cont. .......................................  5.928.205,00
 Participações em Outras Cias. .........................................  5.928.205,00
 Veículos ............................................................................  227.500,00
     227.500,00
* Total do Ativo Permanente ............................................  6.155.705,00
Total do Ativo ....................................................................  6.177.407,35

Passivo Circulante
Financiamento a Curto Prazo .........................................  64.875,04
Impostos, Taxas e Cont. Recolher
 I.S.S. Retido na Fonte ...................................................  0,90 0,90
Debitos c/ Pessoal e Outros
 Pró-Labore A Pagar ......................................................  338,20 338,20
Provisões p/ IRPJ e Cont. Social
 Prov. p/ a Contribuição Social .......................................  1.032,35
 Provisão p/ o Imposto de Renda ...................................  1.720,58
     2.752,93
Outras Contas a Recolher
 I.N.S.S. a Recolher .......................................................  117,80
* Total do Passivo Circulante ......................................  68.084,87

Receita Bruta Operacional
 Receita de Participações Societárias ...................................  80.537,36
Total .......................................................................................  80.537,36
Demais Impostos Incid. d/ Vendas/Serviços
 Pis Sobre Faturamento de Serviços .....................................  (1.328,86)
 Cofi ns - Faturamento de Serviços ........................................  (6.120,83)
Total .......................................................................................  (7.449,69)
Receita Líquida Operacional
 Receita Líquida Serviços ......................................................  73.087,67
Total .......................................................................................  73.087,67

Patrimônio Líquido
 Capital Social
  Capital Social no País .................................................  6.100.000,00
      6.100.000,00
Reserva de Lucros
 Lucros Acumulados .......................................................  604,81
 Lucro do Exercício ........................................................  0,05 604,86
Demonstrativo Result. Exercício
 Lucros Distribuídos .......................................................  8.717,62
     8.717,62
* Total Do Patrimônio Líquido .....................................  6.109.322,48
Total do Passivo ...........................................................  6.177.407,35

Lucro Bruto Operacional: Lucro Bruto de Serviços.............  73.087,67
Total .......................................................................................  73.087,67
Despesas Operacionais
 01. Remuneração a Dirigentes e a Cons. de Adm. Sócios ...  (4.470,00)
 04. Prestação de Serviços por P. Juridica.............................  (7.535,00)
 05. Encargos Sociais (Inclusive FGTS) ................................  (894,00)
 19.Multas (88,62)
31. Total das Despesas Operacionais ................................  (12.987,62)
Demosnstração do Lucro Líquido
 (12) - Despesas Financeiras .................................................  (2.534,10)
Total .......................................................................................  (2.534,10)

Operacional ...........................................................................  57.565,95
Lucro Líquido antes da C.S.L.L ...........................................  57.565,95
 (-) Contribuição Social s/Lucro Líquido .................................  (5.180,93)

Lucro Líquido antes do I.R.P.J ............................................  52.385,02
 (-) Provisão para o Imposto de Renda ..................................  (8.634,89)

Lucro Líquido antes do AIR s/Prov. p/IRPJ ........................  43.750,13
Resultado do Período ..........................................................  43.750,13

Concessionária Ecovias
dos Imigrantes S/A

CNPJ/MF N° 02.509.491/0001-26 - NIRE 35.300.155.149
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente Edital de Convocação, fi cam convocados os Senhores acio-
nistas da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A a se reunirem
em AGO, a ser realizada às 9:30 h do dia 20.04.2009, na sede social,
localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, São Bernardo do Campo,
São Paulo¸ a fi m de deliberar sobre: (i) exame e aprovação do relatório
da administração, do balanço patrimonial da companhia e das demais 
demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2008; (ii) destinação do lucro líquido da companhia referente ao 
exercício encerrado em 31.12.2008, se apurado; (iii) remuneração dos
administradores; e, (iv) eleição dos membros do Conselho de Administra-
ção. S.B.Campo, 03.04.2009. Marcelino Rafart de Seras - Presidente do
Conselho de Administração. (03, 04 e 07)

BIOCLEAN COMERCIAL LTDA., torna público que requereu à CETESB,
a Renovação da Licença de Operação para a atividade de fabricação de
artigos de Perfumaria e Cosméticos, localizada a Rua Rozo Lagoa, 425,
complemento 407, Bairro Imirim. São Paulo-SP, CEP 02471-210.

Primav Ecorodovias S/A
CNPJ/MF N° 04.149.454/0001-80 - NIRE 35.300.181.948

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Pelo presente Edital de Convocação, fi cam convocados os Srs. acionistas
da Primav Ecorodovias S/A a se reunirem em AGO/E, a ser realizada às
8h do dia 22.04.2009, na sede social, localizada na Av. Brig. Faria Lima, 
3900, 11º and., São Paulo/SP a fi m de deliberar, em AGO sobre: (i) exa-
me e aprovação do relatório da administração, do balanço patrimonial da
companhia e das demais demonstrações fi nanceiras referentes ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2008; (ii) destinação do lucro líquido da
companhia referente ao exercício encerrado em 31.12.2008, se apurado;
(iii) remuneração dos administradores; e, (iv) eleição dos membros do
Conselho de Administração e, em AGE, sobre política de distribuição de  
dividendos. SP, 06.04.2009. Reinaldo Coimbra Belich - Presidente do
Conselho de Administração. (07, 08 e 09)

TORPRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME Torna público que reque-
reu á CETESB a Licença Prévia e de Instalação para Serviços de usinagem
sito à Rua Sebastião Aniceto de Jesus Lins nº 1.161 - Antigo nº 999 - Jd.
Elisa - CEP 06833-160 - Embú-SP.

CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.998.611/0001-04
A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo - SMA/SP, a Licença Ambiental Prévia nº 1368 
de 01/04/09, para a Recapacitação da Linha de Transmissão em 138 
kV Votuporanga II - São José do Rio Preto, localizada nos municípios 
de Votuporanga, Cosmorama, Tanabi, Bálsamo, Mirassol e São José 
do Rio Preto, com validade de 5 (cinco) anos a contar da data de sua 
emissão.

MONDIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS
LTDA. EPP. Torna público que requereu á CETESB a Licença Prévia, de
Instalação e de Operação para Fabricação de artefatos de papel, papelão,
cartolina e ou cartão sito à Av. Itaquera , 2.182 - Jd. Maringa - SP.


