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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18/04/2019 
 
 
SUMÁRIO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA 
 
Os acionistas, por decisão unânime, deliberaram suspender a Assembleia 
pelo prazo de 12 dias, a retomar os trabalhos no dia 30 de abril de 2019, 
às 17 horas, no mesmo local da sede da Companhia. 
 
Vide abaixo a integra da transcrição das deliberações adotadas. 
 
VI.2. Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente comunicou aos presentes que as 
Demonstrações Financeiras, objeto do item “a” da pauta, está em processo de 
revisão e readequação devido ao indeferimento da cisão da Companhia na CVM. 
Dessa forma, a Companhia, visando melhorar suas demonstrações financeiras, 
e endereçar pontos identificados pela CVM no contexto do processo de cisão, 
contratou um nova empresa de auditoria externa (Cunha Contabilidade) – com 
vasta experiência dos profissionais no segmento, mais de 40 anos de mercado, 
com sede na cidade de Jundiaí-SP e filial em São Paulo-SP, para revisar as 
demonstrações financeiras da Companhia e propor alterações (para que a 
Companhia as implemente). Tendo em vista o recebimento pela Companhia de 
um relatório preliminar, o Sr. Presidente sugeriu a suspensão dos trabalhos 
pelo prazo de 12 dias para referida deliberação, tempo esse necessário para que 
a Cunha Contabilidade entregue as Demonstrações Financeiras ajustadas e a 
Companhia possa disponibilizar aos seus acionistas. Na sequência dos 
trabalhos, os acionistas presentes, por decisão unânime, decidiram suspender 
temporariamente os trabalhos e deliberação acerca da aprovação das 
demonstrações financeiras e da destinação dos resultados (itens “a” e “b” da 
Ordem do Dia), até o dia 30 de abril de 2019, às 17:00 horas, no mesmo local 
da sede social da Companhia, oportunidade em que será retomado os trabalhos 
para apreciação da matéria objeto da ordem do dia, tendo em vista que a 
administração da Companhia deverá apresentar as Demonstrações Financeiras 
rerratificadas, conforme acima informado, e demais documentos pertinentes, 
conforme o caso. 
 

Sorocaba (SP), 18 de abril de 2019. 
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