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FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC
CNPJ 57.571.275/0001-00
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Fundação do ABC: há 45 anos qualificando a Saúde regional
Entidade civil privada de assistência social, à saúde e educação, a Fundação do ABC foi criada em 1967 com intuito de viabilizar uma faculdade de medicina no Grande ABC. Instituída como fundação sem fins lucrativos pelos 3
municípios que encabeçam o ABC (Santo André, São Bernardo e São Caetano), é declarada de Utilidade Pública nos âmbitos federal e estadual e na cidade-sede de Santo André através do registro CMC nº 132.124-1 (PMSA).
Com o passar dos anos, a FUABC passou a ser requisitada como parceira estratégica das prefeituras do Grande ABC – e mais recentemente do Litoral paulista – no que diz respeito à gestão e assistência em saúde. Com o braço
de ensino da Faculdade de Medicina do ABC, hoje a Fundação do ABC está à frente de diversas unidades de saúde denominadas mantidas – modelo em que a gestão plena dos equipamentos está a cargo da FUABC, tanto na área
administrativa como na clínica, sob diretrizes pré-estabelecidas pelo parceiro (prefeitura ou Governo do Estado).
Além de gerenciar grande parte da rede de saúde dos municípios instituidores, mantém parcerias em Mauá, Rio Grande da Serra, em Praia Grande e Bertioga. Também administra 4 equipamentos estaduais entre unidade hospitalar
e AMEs (Ambulatório Médico de Especialidades). Ao todo são 12 hospitais, 3 AMEs, 4 pronto-socorros e 1 UPA (Unidade de Pronto Atendimento), além da Faculdade de Medicina do ABC e da Central de Convênios com mais de 40
planos de trabalho específicos.
Em 2012, na celebração do aniversário de 45 anos, a Fundação do ABC passou a contar com 12 mil funcionários e orçamento aproximado de R$ 1,1 bilhão.
Novidades e ampliação
O ano de 2012 começou com duas grandes novidades no âmbito da gestão. O médico Desiré Carlos Callegari assumiu a superintendência do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André – o maior hospital público do Grande ABC.
O anestesiologista substituiu Geraldo Reple Sobrinho, que em 10 anos no comando da unidade implantou e consolidou o equipamento como referência em alta complexidade para toda a região.
Também a Fundação do ABC passou por mudança no comando. Com propostas de avançar no controle público e na transparência da instituição, bem como de fortalecer a qualidade do atendimento à população, o engenheiro e gestor
público Mauricio Mindrisz tomou posse em 19 de janeiro para o mandato 2012-2013. A importância da Fundação do ABC no apoio às políticas públicas de saúde e seu papel estratégico como gestora marcaram a homenagem aos
45 anos da instituição em sessão solene da Câmara de Vereadores de São Bernardo.
A valorização do trabalho também pode ser observada na ampliação das parcerias com São Caetano, onde a FUABC já atuava como mantenedora do Complexo Hospitalar Municipal – composto pelos hospitais Márcia Braido, Maria
Braido e Albert Sabin. A reformulação teve início em fevereiro, quando a Prefeitura municipalizou o Hospital São Caetano. Já em abril foi inaugurado o Complexo Municipal de Saúde, formado pelo Hospital de Olhos Dr. Jaime Tavares
e pelo Centro de Oncologia e Hemoterapia Luiz Rodrigues Neves. A mais nova aliança com a cidade chegou em setembro, com a entrega do Hospital Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, também conhecido como Hospital da Mulher.
As parcerias no Litoral também foram destaques em 2012. Com marcas como 86% de satisfação entre usuários do Pronto Socorro e 97% na internação, o Hospital Bertioga atingiu 1 milhão de procedimentos desde setembro de 2009,
quando a Fundação do ABC assumiu a gestão do equipamento.
Qualidade semelhante foi observada em Praia Grande, na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Charles Bechara, também conhecida como UPA Samambaia. Inaugurada em maio na chamada Curva do “S”, região mais populosa do
município com cerca de 70 mil habitantes, a UPA registrou em quatro meses de funcionamento 90% de satisfação e alta resolutividade. Gerenciada pela FUABC, tem o Complexo de Saúde Irmã Dulce como referência.
Os bons resultados no Litoral serviram de base para a Prefeitura de Peruíbe convidar a FUABC para implantar a primeira Unidade de Pronto Atendimento do município. O termo de assinatura ocorreu em 20 de setembro e o atendimento
ao público teve início dia 25.
Qualidade de ensino
Braço de ensino da Fundação do ABC, a Faculdade de Medicina do ABC operou a todo vapor em 2012. E um dos destaques do ano foi a parceria com a Harvard Medical School, dos Estados Unidos, para curso pioneiro de pesquisa
clínica no ABC. Foram 11 participantes na primeira turma – quase todos membros do Centro de Estudos e Pesquisas de Hematologia e Oncologia da FMABC (CEPHO). O curso anual tem encontros semanais no campus da Faculdade,
com aulas ao vivo de professores norte-americanos via videoconferência.
Parceria inédita também começou entre o Hospital Municipal Universitário de São Bernardo (HMU-SBC) e uma das mais renomadas instituições de saúde do mundo, o Jackson Memorial Hospital de Miami (EUA). Desde agosto, o
equipamento do ABC passou a ter direito a encaminhar profissionais para intercâmbio no Departamento de Neonatologia. Trata-se de estágio como médico observador, com duração de 30 dias e aberto tanto a médicos neonatologistas
do Hospital como a residentes em pediatria ou neonatologia da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, cogestora do HMU.
No campo da graduação, cerca de 100 calouros de Medicina deram bom exemplo em março, quando estiveram na creche Recanto Somasquinho, em Santo André, envolvidos na reforma e revitalização do parquinho das crianças,
assim como na pintura da cerca que rodeia a creche. Os novos alunos foram acompanhados por 20 veteranos, que comandaram as ações do trote solidário 2012.
Em abril, duas alunas do curso de Gestão em Saúde Ambiental iniciaram estágio de 2 meses na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC), em Portugal. Virginia Marchi e Mirta Rodrigues Coelho Bacaro, do quarto
e último ano da graduação, aproveitaram o intercâmbio para realizar estágio obrigatório de 120 horas exigido pela FMABC para obtenção do diploma. A parceria luso-brasileira estava prevista desde outubro de 2011, quando dois
estudantes de licenciatura em Saúde Ambiental da ESTeSC chegaram de Coimbra para 2 meses de estágio em pesquisa na Medicina do ABC.
Mais de 1.200 alunos buscaram aperfeiçoamento nos cursos lato sensu da Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Faculdade de Medicina do ABC durante 2012 – ano em que o setor passou por reestruturação. Foram introduzidas
novas políticas pedagógicas e administrativas, juntamente com reorganização e reformas de espaços físicos, treinamento e capacitação de funcionários. Graças ao trabalho, a Pós iniciou 2013 com 580 matriculados e abriu a
modalidade de Master of Business Administration, com o MBA Executivo em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde e o MBA Executivo em Gestão de Pessoas nas Organizações Corporativas e na Saúde.
Sustentabilidade e responsabilidade social
A Fundação do ABC consolidou ao longo dos anos seu papel assistencial, de pesquisa e ensino ao lado da Faculdade de Medicina do ABC. Porém, a instituição queria mais. Alicerçada na filosofia da sustentabilidade, a entidade
passou a incentivar as mantidas a trabalhar a responsabilidade social e a atenção ao meio ambiente, em esforço que em 2009 colheu um dos primeiros frutos: o selo “Amigo do Meio Ambiente”, entregue pelo Governo do Estado de
São Paulo ao Hospital Estadual Mário Covas. Em 2010, o HEMC repetiu a conquista, ao lado do Hospital da Mulher de Santo André.
Mantida por mantida, os projetos se tornavam programas e cada vez mais colaboradores participavam de ações como coleta de pilhas e baterias, reciclagem de óleo de cozinha usado, plantio de árvores e separação de resíduos
no ambiente de trabalho. Em 2011, a própria mantenedora inovou ao inaugurar em sua sede administrativa a Oficina de Reciclagem. Trata-se hoje do canal da FUABC para programas sustentáveis, que já entregou canecas para
funcionários em substituição a copos descartáveis e implantou a coleta seletiva nos departamentos, além de distribuir textos educativos e coordenar campanhas de reciclagem e reuso do lixo.
Em 2012, o trabalho da Oficina de Reciclagem integrou as 15 melhores ações de qualidade ambiental premiadas pela Secretaria de Estado da Saúde com o selo “Amigo do Meio Ambiente”. Pontos altos para o reconhecimento foram
a coleta seletiva, que entre outros benefícios permitiu reduzir o uso de copos descartáveis de 78 mil para 4,8 mil e o início de trabalhos artesanais junto a adolescentes em tratamento no Centro de Referência Adolescente-Cidadão
Esperança da FMABC.
Neste mesmo centro, especializado no atendimento multiprofissional à juventude, teve início programa de inclusão digital gratuito para pacientes em tratamento. A iniciativa, fruto de parceria com a empresa de robótica e informática
IP Soluções, visa a inclusão digital de jovens com foco no mercado de trabalho. São 5 módulos, que começam com aulas sobre a estrutura básica do computador. Os demais são sobre Sistema Operacional Windows e Pacote Office,
que engloba os programas Word, Excel e Power Point. Em 2012, mais de 30 adolescentes carentes se formaram na primeira turma.
No campo da assistência, depois de ter sido aprovado “com louvor” pela equipe de avaliação do Ministério da Saúde, o Hospital da Mulher de Santo André recebeu da OMS/Unicef o certificado Iniciativa Hospital Amigo da Criança
pela promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.
No Litoral, o Hospital Bertioga e a Prefeitura Municipal conquistaram primeiro lugar em premiação do governo do Estado por campanha de combate à tuberculose. A Secretaria de Saúde de Bertioga recebeu a distinção pela primeira
Campanha Municipal de Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios. Já o laboratório do Hospital Bertioga foi premiado por realizar mais de mil exames a partir das 482 amostras feitas pela Vigilância Epidemiológica da cidade.
Agradecimentos
Mais uma vez, somos gratos aos parceiros, amigos e colaboradores pelo indispensável apoio e confiança, e aos nossos funcionários pela determinação e comprometimento que são fundamentais para conquista de nossos
resultados e do papel diferenciado no ensino, na pesquisa e na assistência à saúde de nossas comunidades.
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FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC
CONSOLIDADO E MANTIDAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 e 2011
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A FUNDAÇÃO DO ABC – FUABC, CNPJ 57.571.275/0001-00 entidade civil, sem fins econômicos, inscrita no Registro da Comarca de Santo André, sob
n° 825, em 06 de outubro de 1967, no Livro A-2 de pessoas jurídicas, às folhas 192, com prazo de duração indeterminado, na forma prevista em lei é
pessoa jurídica de direito privado, tem sede e foro na cidade de Santo André – SP, à Av. Príncipe de Gales, 821, CEP 09060-650
A FUNDAÇÃO criou e instalou inicialmente a Faculdade de Medicina e posteriormente as demais mantidas.
Constituem os objetivos da Fundação: criar, organizar, instalar e manter estabelecimentos de ensino superior, nível médio, técnico-profissionalizantes,
pós-graduação e pesquisa; prestar serviços de assistência à saúde, na área médica ambulatorial, hospitalar, preventiva, odontológica, farmacêutica e
outras consideradas necessárias à proteção e à manutenção da saúde, diretamente ou sob a forma de intermediação de serviços mediante plano ou
regulamento próprio; promover a assistência social beneficente, educacional e de saúde a menores, idosos, excepcionais ou a pessoas carentes;
manter hospitais universitários, de ensino e outros; promover projetos sociais diretamente ou com entidades afins para a finalidade e/ou concessão de
gratuidades à comunidade carente.
São mantidas da Fundação do ABC: Hospital Anchieta; Central de Convênios; Hospital Municipal Universitário; Hospital Estadual Mario Covas de Santo
André; Faculdade de Medicina do ABC; Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein; Hospital Municipal Irmã Dulce; Ambulatório de Especialidades
Médicas – AME Praia Grande; Hospital Bertioga; Hospital e Pronto Socorro Central; Hospital de Clínicas Dr. Radames Nardini; Hospital de Emergências
Albert Sabin; Ambulatório Médico de Especialidades – AME Santo André e Ambulatório Médico de Especialidades – AME Mauá.
2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1. Declaração de Conformidade
As Demonstrações Financeiras e Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas – Lei 6404/76 e as alterações
introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, Pronunciamentos Contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e legislação fiscal e
tributária. A base de elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras estão registradas pelo regime de competência, em
atendimento aos pressupostos da Lei 11.638/07, Lei 11.941/09 e Lei 12.101/09. Essas modificações tiveram como objetivo possibilitar o processo de
convergência das práticas internacionais de contabilidade. Até a data de preparação desta demonstração contábil a Entidade buscou adotar e implantar
os pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC e aprovados por deliberação da CVM e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC. O
efeito da adoção das práticas contábeis modificadas pela Lei 11.638/07, dos IFRSs, dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC e aprovados por
deliberação da CVM, Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, estão apresentados a seguir:
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2.2. Pronunciamentos Contábeis Aprovados após a Lei 11.638/
07 e pelos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC)
Com exceção dos CPC´s que não se aplicam à FUNDAÇÃO DO ABC –
FUABC, todos os demais foram adotados normalmente durante as operações da entidade, sem quaisquer impactos relevantes nas Demonstrações Financeiras e Contábeis.
2.3. Sumário das principais práticas contábeis adotadas pela
entidade:
2.3.1. Regime contábil
As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das
contas patrimoniais e contas de receitas / despesas, são registradas
pelo regime de competência de exercício.
2.3.2. Disponível e Aplicação Financeira de Resgate Automático
(Nota 1)
O disponível é composto pelos saldos de Caixa, Bancos e Aplicações
Financeiras com Resgate Automático diário se necessário, acrescidos
dos respectivos rendimentos financeiros até a data do balanço deduzido
do valor de cheques em trânsito devidamente contabilizados nas respectivas contrapartidas.
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2.3.15. Patrimônio Social (Nota 5)
No exercício de 2012 o patrimônio social foi ajustado em Realização da
Reserva de reavaliação no montante de R$ 911.121; ajuste patrimonial
referente ao encontro de contas entre convênio e contrato de gestão do
Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo em R$ 839.617 e amortização do imobilizado no montante de R$ 6.514.319.
2.3.16. Reserva de Reavaliação
Representa o valor da reserva de reavaliação de imóveis, deduzidas das
respectivas realizações até a data do balanço. A Fundação do ABC, de
acordo com a lei n° 11.638/07, optou em manter os procedimentos quanto
a realização da reserva de reavaliação conforme adotados em exercícios
anteriores.

a. Mensalidades a Receber: Representam as mensalidades a
receber de alunos dos cursos de graduação e pós graduação da
Faculdade de Medicina do ABC.
b. Atividades Acadêmicas a Receber: Compostas pelos vencimentos de médicos residentes e estagiários a receber, custeadas pelos
municípios conveniados com a Fundação do ABC.
c. Convênios a Receber: Compostos por numerários a receber das
Prefeituras Municipais e do Governo do Estado de São Paulo,para
execução dos contratos na área de saúde, firmados com a Fundação
do ABC, reconhecidos pelo regime de competência na data de
encerramento do balanço geral.
d. Outros Créditos: São compostos por numerários a receber entre
mantidas e mantenedora e empréstimos de materiais concedidos pelo
almoxarifado de medicamentos e material médico hospitalar.

5.2. Patrimônio Social
Em atendimento da Lei 11.638/07, o déficit do exercício de 2012 será
mantido na rubrica contábil de Déficit do Exercício.
DIRETORIA
MAURICIO MARCOS MINDRISZ – Presidente da Fundação do ABC
MARCO ANTONIO ESPOSITO – Vice Presidente da Fundação do ABC
ISAAC KLEIMAN – Secretário Geral da Fundação do ABC
HELENO TEIXEIRA PASSETTO – Contador CT.CRC 1SP220769/O-9

2.3.17. Ajuste da Variação Patrimonial (Nota 6)
Nos termos da Lei 11.638/07, a Fundação do ABC contratou empresa
devidamente cadastrada no IBAPE – (Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia) para confecção de laudo de avaliação de terreno
e edificações do campus da Fundação do ABC – Faculdade de Medicina
do ABC. O valor avaliado em 04/12/2012 foi de R$ 106.904.513. O saldo
contábil em 31/12/2012 de terreno e edificações antes de contemplar sua
reavaliação era de R$ 30.546.826. Deste modo, resultou em acréscimo no
Imobilizado pelo ajuste de variação patrimonial da ordem de R$ 76.357.687,
registrado em conta específica no Patrimônio Líquido e demonstrado no
encerramento do Balanço Patrimonial.
2.3.18. Receitas e Despesas

2.3.3. Créditos (Nota 2)
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Os valores das receitas e despesas são registrados pelo regime de competência de exercício. As despesas com depreciação e amortização do
imobilizado, no montante de R$ 7.425.440 foram registradas diretamente
no patrimônio líquido, em conta própria, tendo em vista que os contratantes
não constituem fundos financeiros para a reposição dos bens.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores da
FUNDAÇÃO DO ABC - FUABC
Santo André – SP.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Examinamos as demonstrações financeiras e contábeis da FUNDAÇÃO
DO ABC – FUABC – CNPJ 57.571.275/0001-00, contemplando as unidades mantidas:

3. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO DE 2008.
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n. 11.638/07, a qual
modifica as disposições da Lei das Sociedades por Ações – Lei 6404/76.
A referida Lei estabelece diversas alterações sobre a elaboração das
Demonstrações Contábeis, visando o alinhamento com as normas internacionais de contabilidade. As principais alterações introduzidas pela Lei e
que afetou ou podem afetar esta Entidade são:
a) Substituição da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos
pela Demonstração do Fluxo de Caixa;
b) Normatização dos critérios de avaliação e classificação de Instrumentos Financeiros;
c) Nova estruturação contábil em termos de apresentação e divulgação
das Demonstrações Contábeis;
A Entidade procurou adotar neste exercício findo em 31 de dezembro de
2012, todos os eventuais efeitos relevantes decorrentes da adoção das
mudanças contempladas pela Lei 11.638/07, que afetaram ou possam
afetar as demonstrações contábeis deste exercício e do subseqüente.
4. OUTRAS INFORMAÇÕES
4.1. Seguros

2.3.4. Estoques
Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, e não excedem o valor
de mercado.
2.3.5. Realizável a Longo Prazo
O Realizável a Longo Prazo é composto por cauções e garantias firmadas com prestadores de serviço e mensalidades de alunos a receber de
exercícios anteriores, ajustadas por provisão para créditos de liquidação duvidosa em montante suficiente para cobrir eventuais perdas.
2.3.6. Imobilizado e Diferido (Nota 3)

A instituição contratou seguros para seus imóveis e instalações em geral,
com cobertura contra incêndio e riscos diversos, e de responsabilidade
cível, em bases técnicas adequadas para cobrir a ocorrência de eventuais sinistros.
4.2. PIS / PASEP
Em 10/03/2006 a Fundação do ABC passou usufruir a isenção de recolhimento do PIS/PASEP, conforme Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 456, de 05/10/2004 e sentença de mérito dos autos nº
2005.61.26003946-8 de 20/07/05, tramitado perante 1ª Vara Federal da
Secção Judiciária de Santo André.
4.3. Gratuidades nas Áreas de Educação e Saúde
Na área da saúde, com observância no limite mínimo de 60% fixado pelo
Artigo 4°, Lei 12.101/09, o percentual de atendimentos decorrentes de
contratos e convênios firmados com o Sistema Único de Saúde – SUS foi
de 100% da capacidade nas unidades de atendimento à saúde.
Na área da educação, com observância no limite mínimo de 20% fixado
pelo Artigo 13°, §6 da Lei 12.101/09 combinado com o artigo 10º da Lei
11.096/05, o percentual de atendimentos decorrentes de bolsa de estudo,
incluindo residência médica, no exercício de 2012 foi de R$ 18.359.250
representando 54%.
4.4. Isenção Previdenciária Usufruída

Os bens do Imobilizado estão demonstrados pelo valor do custo de aquisição, de construção ou de reavaliação e por benfeitorias em imóveis de
terceiros (Diferido) correspondentes a construções e ampliações de
Unidades Básicas de Saúde das unidades hospitalares, ambos deduzidos de suas respectivas amortizações e depreciações.

Para atender aos requisitos da legislação pertinente, lei 12.101/09, os
valores relativos às isenções previdenciárias gozadas, como se devidas
fossem, calculadas em 26,8% (20% INSS; 1,0% RAT e 5,8% de Terceiros
(2,5% Salário Educação; 0,2% Incra; 1,0% Senac; 1,5% Sesc; 0,6%
Sebrae)) do total de despesas com pessoal, assim distribuídos:

2.3.7. Compensado
Em 31/12/2012 o Hospital Estadual Mário Covas de Santo André tem sob
sua responsabilidade e guarda equipamentos hospitalares, móveis e
utensílios de propriedade do Governo do Estado de São Paulo no montante de R$ 30.178.574. Estes bens estão sendo utilizados para o cumprimento do Contrato de Gestão, contabilizados no ativo compensado.

A administração da FUNDAÇÃO DO ABC – FUABC, é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras 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 financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria
seja planejada executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras 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 financeiras. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da FUNDAÇÃO DO
ABC – FUABC, contemplando as unidades mantidas, 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 FUNDAÇÃO DO ABC – FUABC. 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 financeiras tomadas em conjunto.

Opinião sem Ressalva
Em nossa opinião, essas demonstrações financeiras e contábeis quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham
apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO DO ABC – FUABC, em 31 de
dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

Correspondem a empréstimos bancários – Cédula de Crédito bancário –
contratados nas modalidades de:
a) Conta Corrente Garantida - renovável periodicamente, destinada a
cobrir necessidades de capital de giro e déficits operacionais de unidades mantidas com juros de 1,51% ao mês.
b) Empréstimo Capital de Giro – CDI – contratado por 72 meses para
cobrir a déficits acumulados de exercícios anteriores da Faculdade de
Medicina do ABC, com taxa efetiva de 0,65% ao mês, mais variação do
CDI.

Outros Assuntos
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2011 apresentados para fins de comparação foram anteriormente por
nós auditados de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório datado de 15 de março de 2012, e não
conteve modificações em nossa opinião.

2.3.9. Fornecedores
Representados pelas aquisições de materiais, insumos hospitalares e
contratação de serviços de terceiros, para as atividades operacionais
das entidades mantidas.

Correspondem aos valores de salários a pagar.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.

2.3.8. Empréstimos Bancários

2.3.10. Obrigações com Pessoal

Compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas.

No exercício, a mantida Central de Convênios firmou contratos e convênios com os municípios do Grande ABC e sua isenção previdenciária ficou
distribuída da seguinte forma:

Santo André, 14 de março de 2013.
TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC 2SP016646/0-4

2.3.11. Encargos Sociais

José Ribamar Tavares Torres da Silva
CRC 1SP 127013/O-4
Sócio-Responsável Técnico

São representados pelo valor principal dos encargos a recolher sobre a
folha de pagamento, compostos de FGTS, IRRF, INSS e Contribuição
Sindical. Não foi constituído provisão de 1/3 de férias, tendo em vista que
esta obrigação é reconhecida pelos contratantes no mês do efetivo
pagamento. De acordo com a CF, Art. 158, a Fundação do ABC recolhe o
produto da arrecadação do imposto da união sobre a renda e proventos
de qualquer natureza para os seus municípios instituidores.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2.3.12. Obrigações Acadêmicas
Representam os vencimentos de médicos residentes e estagiários da
instituição a pagar.
2.3.13. Demais Obrigações
São saldos compostos pelo parcelamento de débitos com o SEMASA –
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André em 12 parcelas a curto prazo; empréstimos recebidos do almoxarifado de medicamentos e material médico hospitalar e transferências internas entre
mantidas e mantenedoras.
2.3.14. Exigível a Longo Prazo (Nota 4)
Constituído por parcelas de longo prazo do termo de compromisso e
parcelamento de débito com o SEMASA, provisões de processos cíveis
e trabalhistas apuradas na data do balanço, conforme relatório do departamento jurídico da instituição e empréstimo bancário destinado à unidade mantida Faculdade de Medicina do ABC, em 60 parcelas mensais
vincendas a partir de novembro de 2012 e outros créditos compostos
por cauções a pagar.

4.5. Convênios e Contratos
No exercício a instituição recebeu numerários de contratos e convênios
firmados com Prefeituras Municipais e Governo do Estado de São Paulo,
para fazer face à manutenção das atividades operacionais sob sua
responsabilidade. Estes valores foram devidamente contabilizados em
conta própria, exclusiva de cada unidade.
4.6. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
O pedido de renovação do certificado de fins filantrópicos foi deferido
conforme processo nº 71010.001.488/2007-04, com validade desta
renovação de 19/11/2007 a 18/11/2010. Para o triênio 2011 a 2013 a
FUABC protocolou tempestivamente o pedido de renovação. O processo está sob análise do Ministério competente aguardando decisão e
conforme Lei 12.101/09 a FUABC mantém o status de entidade
filantrópica até o transito em julgado da decisão que irá apreciar o seu
pedido de renovação.
Em razão desta certificação a entidade encontra-se imune aos recolhimentos das contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento.
Porém a Receita Federal do Brasil não reconhece a referida imunidade,
motivo este que ensejou em processos administrativos e judiciais para a
definição sobre a legalidade do gozo da benesse fiscal.
5. EVENTOS SUBSEQUENTES
5.1. Aprovação do Balanço
O Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2012, analisado e apreciado pelo Conselho Fiscal e colocado em votação em reunião extraordinária do Conselho de Curadores realizada em 14 de março de 2013, foi
aprovado, registrando um déficit no exercício no valor de R$ 3.842.295.

Os infra-assinados, membros do Conselho Fiscal da Fundação do
ABC, no exercício das suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em
31 de Dezembro de 2012 e 2011 e à vista do parecer da Tecnoaud
Auditores Independentes S/S, são de opinião que as citadas demonstrações, examinadas à luz da legislação vigente refletem adequadamente a
situação patrimonial e financeira da Instituição, recomendando aos senhores curadores sua aprovação.

Santo André, 14 de março de 2013.

WALTER APARECIDO DE FARIA
Prefeitura do Município de Santo André

RENATA SANCHEZ SOARES
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo

MAISA FRANÇA ROCHA
Prefeitura do Município de São Caetano do Sul
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NA REGIÃO DO FEI MIZUHO

Prefeito Luiz Marinho autoriza início dos
serviços para a Regularização Fundiária
Após mais de 20 anos finalmente os moradores da região
do Fei Mizuho estão prestes a
realizar um sonho: conseguir a
escritura definitiva dos seus
imóveis. Isso porque na noite
do último dia 25, o prefeito de
São Bernardo do Campo, Luiz
Marinho, e a secretária de Habitação, Tássia Regino, assinaram a Ordem de Início dos Serviços (OIS) para a Regularização Fundiária do local.
Irregular há quase duas décadas, o bairro é uma das áreas
prioritárias para atendimento do
Programa Municipal de Regularização Fundiária dos Assentamentos Consolidados. Localizado em área de mananciais e
com cerca de 490 lotes residenciais cadastrados, o assentamento é um loteamento irregular em

ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO CAETANO DO SUL
Registro Civil das Pessoas Naturais Rua Pará, 48 - São Caetano do Sul - SP
(nascimentos, casamentos, óbitos, procurações, reconhecimento de firmas, autenticações, etc...)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artº
1525 do Código Civil Brasileiro:
WEDERSON DE SOUZA NASCIMENTO e
ADRIANA DA SILVA CERQUEIRA, sendo o
pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira, industriário, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 17/04/1986, residente e
domiciliado na Rua Silvia, 1825, Bairro
Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul - SP,
filho de JOSÉ WAGNER NASCIMENTO e
de TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA NASCIMENTO; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, comerciária, nascida em Salvador - BA, aos 08/07/1985, residente e domiciliada na Silvia, 1825, Bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul - SP,
filha de ROMICE DA SILVA CERQUEIRA.
WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO e
MÔNICA MATOSINHO DE PAULA, sendo o
pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira, escrevente, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 10/12/1981, residente
e domiciliado na Rua Silvia nº 1825, Bairro
Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul - SP,
filho de JOSÉ WAGNER NASCIMENTO e
de TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA
NASCIMENTO; e a pretendente: solteira, de
nacionalidade brasileira, secretária, nascida em Santo André - SP, aos 02/04/1978,
residente e domiciliada na Rua Silvia
nº1825, Bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul - SP, filha de APRIGIO DE PAULA
e de ILHAMAR MATOSINHO DE PAULA.
ADÃO JOSÉ COELHO e CLAUDIA SANTOS
SILVA, sendo o pretendente: solteiro, de
nacionalidade brasileira, comerciário, nascido em Muriaé - MG, aos 16/11/1968, residente e domiciliado na Rua Piraju, 34, Bairro Olímpico, São Caetano do Sul - SP, filho
de ADEMAR JOSÉ COELHO e de MARIA
DAS GRAÇAS VIAN A COELHO; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, do lar, nascida em Manoel Vitorino BA, aos 14/02/1984, residente e domiciliada
na Rua Tenente Antonio João, 135, Bairro
Cerâmica, São Caetano do Sul - SP, filha de
JOÃO FERNANDES SILVA e de RAQUEL
FRANCISCA DOS SANTOS.
JOÃO PAULO DUCATTI RODRIGUES e
MICHELE GRACE BAUK, sendo o pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira,
dentista, nascido em São Caetano do Sul SP, aos 03/10/1982, residente e domiciliado
na Rua Tenente Antônio João, nº 689, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul - SP, filho
de CÉLIO BRAIT RODRIGUES e de MARIA
INÊS DUCATTI RODRIGUES; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira,
dentista, nascida em Fortaleza - CE, aos
17/09/1982, residente e domiciliada na Rua
Visconde de Pirajá, nº 659, apto. 42 - A,
Ipiranga, São Paulo - SP, filha de FERNANDO ALBERTO BAUK e de GIRLEIDE
BARBOZA SILVA BAUK.
MAURICIO FERNANDO ROSOLEN e CARLA
REGINA CARVALHO, sendo o pretendente: divorciado, de nacionalidade brasileira,
advogado, nascido em São Caetano do Sul
- SP, aos 12/03/1974, residente e domiciliado na Rua Ribeirão Preto, 468, Bairro
Olímpico, São Caetano do Sul - SP, filho de
JOSÉ ROSOLEN NETO e de DALVA
MARINA SIMONI ROSOLEN; e a pretendente: divorciada, de nacionalidade brasileira,
cabeleireira, nascida em Pouso Alegre - MG,

aos 15/07/1971, residente e domiciliada
na Rua Ribeirão Preto, 468, Bairro Olímpico, São Caetano do Sul - SP, filha de EDSON DE CARVALHO e de MARIA APARECIDA DE CARVALHO.
ADAILTON BENTO COÊLHO e JOELMA
DOS SANTOS, sendo o pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira, comerciário,
nascido em Iguatu - CE, aos 29/08/1980, residente e domiciliado na Rua Manoel Augusto
Ferreirinha, 1006, Bairro Nova Gerty, São
Caetano do Sul - SP, filho de FRANCISCO
ADAIL ALVES COÊLHO e de ALTINA BENTO FELIX COÊLHO; e a pretendente: divorciada, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, nascida em Campos Sales - CE, aos
20/12/1982, residente e domiciliada na Rua
Manoel Augusto Ferreirinha, 1006, Bairro
Nova Gerty, São Caetano do Sul - SP, filha
de FRANCISCO JULIÃO DOS SANTOS e de
SEBASTIANA EMIDIO DOS SANTOS.
JOSÉ DORNELIO GUEDES DA SILVA e
RIVALDÊNIA SILVA DO NASCIMENTO,
sendo o pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira, comerciário, nascido
em Iguatu - CE, aos 30/03/1985, residente
e domiciliado na Rua Amazonas, nº 696,
casa 01, São Caetano do Sul - SP, filho de
LUIZ GUEDES DA SILVA e de JOSEFA GOMES DA SILVA GUEDES; e a pretendente:
solteira, de nacionalidade brasileira, do lar,
nascida em São José de Piranhas - PB,
aos 15/01/1986, residente e domiciliada
na Rua Amazonas, nº 696, casa 01, São
Caetano do Sul - SP, filha de RAIMUNDO
DO NASCIMENTO CAMURÇA e de
APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO.
CAIO FERRARI GRADIM e THAÍS NICOLAU
GONÇALVES, sendo o pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira, empresário, nascido em São Bernardo do Campo SP, aos 09/12/1983, residente e domiciliado
na Rua Amadeu Vezzaro, nº 130, apto. 44,
Bairro Mauá, São Caetano do Sul - SP, filho
de LUIZ JORGE GRADIM e de ANA MARIA
DAS GRAÇAS FERRARI GRADIM; e a
pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, administradora, nascida em São
Bernardo do Campo - SP, aos 15/11/1986,
residente e domiciliada na Rua Gomes Leal,
nº 63, apto. 11, Vila Bastos, Santo André SP, filha de JAIR GONÇALVES e de SOLANGE NICOLAU GONÇALVES.
VINÍCIUS SALVALAIO e AMANDA CESTARI
MEROTI, sendo o pretendente: solteiro, de
nacionalidade brasileira, analista de
marketing, nascido em Santo André - SP,
aos 27/07/1987, residente e domiciliado na
Alameda Conde de Porto Alegre nº 1509,
apto. 61, Sta Maria, São Caetano do Sul SP, filho de JOSÉ ROBERTO SALVALAIO
e de MARIA ELIANA MARTINS SALVALAIO;
e a pretendente: solteira, de nacionalidade
brasileira, analista de recursos humanos,
nascida em São Bernardo do Campo - SP,
aos 05/02/1989, residente e domiciliada na
Rua Brasilio Machado nº 280, apto. 72, Bairro centro, São Bernardo do Campo - SP,
filha de EDUARDO MEROTI e de LILYANE
FATIMA CESTARI MEROTI.
ALESSANDRO ANTONIO FAVARO ROZA
e JAQUELINE DE JESUS SANTOS, sendo
o pretendente: divorciado, de nacionalidade brasileira, motorista, nascido em São
Caetano do Sul - SP, aos 26/07/1974, residente e domiciliado na Avenida Walter
Thomé, nº 437, Bairro Olímpico, São Caetano do Sul - SP, filho de ALVARO ANTONIO ROZA e de MARIA TERESINHA FAVARO
ROZA; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços
gerais, nascida em Picos - PI, aos 16/08/
1982, residente e domiciliada na Avenida

área particular adquirida na década de 90, pela Associação de
Moradores Pró Terra.
Com o início dos serviços
para o processo de regularização na área do Fei Mizuho, algumas etapas terão que ser
cumpridas, entre elas, a obtenção de licença dos órgãos estaduais, registro do parcelamento
junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, formação e elaboração
de títulos individualizados, entre outras, até a 10ª etapa, com
a pós-regularização e a entrega
das escrituras aos moradores.
O objetivo do Programa é
garantir cerca de 15 mil unidades habitacionais regularizadas dentro do prazo de referência, correspondentes ao
Plano Plurianual Participativo
(PPA) 2010/2013.

Walter Thomé, nº 437, Bairro Olímpico, São
Caetano do Sul - SP, filha de JOSÉ
CARLISMAR BATISTA DOS SANTOS e de
TERESA DE JESUS MOURA SANTOS.
ANDERSON HAILTON DA SILVA e LUCICLEIDE MARIA SILVA DE LIMA, sendo o
pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira, metalúrgico, nascido em São Caitano
- PE, aos 17/07/1984, residente e domiciliado na Rua Padre Anchieta, nº 39, Bairro Boa Vista, São Caetano do Sul - SP, filho
de HAILTON MANOEL DA SILVA e de MARIA EDILENE DA SILVA; e a pretendente:
solteira, de nacionalidade brasileira,
industriária, nascida em São Caetano do
Sul - SP, aos 24/12/1979, residente e domiciliada na Rua Padre Anchieta, nº 39,
Bairro Boa Vista, São Caetano do Sul - SP,
filha de LUIZ JOSÉ DE LIMA e de MARIA
APARECIDA DE LIMA.
EDSON RAMOS DA SILVA e ERICA RAMOS DA SILVA, sendo o pretendente: divorciado, de nacionalidade brasileira, atleta, nascido em João Pessoa - PB, aos 31/
05/1986, residente e domiciliado na Rua
Amadeu Vezzaro, nº 130, Bl. C, apto. 23 C,
Bairro Mauá, São Caetano do Sul - SP, filho
de SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA e de
LEONICE RAMOS DA SILVA; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira,
estudante, nascida em João Pessoa - PB,
aos 05/09/1989, residente e domiciliada na
Rua Amadeu Vezzaro, nº 130, Bl. C, apto.
23 C, Bairro Mauá, São Caetano do Sul SP, filha de ELIAS RAMOS DA SILVA e de
ELIZETE RODRIGUES DA SILVA.
LUIZ HUMBERTO PANDOLPHO e MARGARIDA SOARES SILVA, sendo o pretendente: divorciado, de nacionalidade brasileira, aposentado, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 23/04/1954, residente e domiciliado na Alameda Conde de Porto Alegre, nº 2009, São Caetano do Sul SP, filho de PEDRO PANDOLPHO e de
HERMELINDA FRUCTUOSO PANDOLPHO;
e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, comerciária, nascida em Jupi
- PE, aos 05/02/1966, residente e domiciliada na Rua dos Meninos, nº 833, Bairro Nova Gerty, São Caetano do Sul - SP,
filha de FRANCISCO SOARES SILVA e de
QUITERIA EVARISTO SILVA.
EDSON MOREIRA DE BRITO JUNIOR e
SILVIA FERNANDES, sendo o pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira,
operador de logística, nascido em São
Paulo - SP, aos 03/10/1973, residente e
domiciliado na Avenida Conde Francisco
Matarazzo, nº 317, apto. 12, São Caetano
do Sul - SP, filho de EDSON MOREIRA DE
BRITO e de ODETE MOREIRA DE BRITO;
e a pretendente: viúva, de nacionalidade
brasileira, aposentada, nascida em Presidente Alves - SP, aos 15/06/1934, residente e domiciliada na Avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 317, apto. 12, São
Caetano do Sul - SP, filha de SOTERIO
FERNANDES e de MARIA LUIZA.
MICHEL TAVARES e CLÁUDIA APARECIDA
DOS SANTOS, sendo o pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira, mecânico, nascido em São Caetano do Sul - SP,
aos 04/03/1985, residente e domiciliado na
Rua Catuaba, nº 874, Bairro Vila Alpina,
São Paulo - SP, filho de ADEMIR PEREIRA
TAVARES e de MARIA LÚCIA TAVARES; e a
pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, auxiliar de escritório, nascida em
São Caetano do Sul - SP, aos 15/11/1985,
residente e domiciliada na Alameda São
Caetano, nº 839, apto .07, Bairro Santa
Paula, São Caetano do Sul - SP, filha de
LAUDIR VIEIRA DOS SANTOS e de MARIA

Marinho disse que a participação da população foi fundamental

DE LOURDES SANTOS.
MARCELO SIQUEIRA e MELISSA GONÇALES, sendo o pretendente: solteiro, de
nacionalidade brasileia, analista de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo SP, aos 13/03/1990, residente e domiciliado
na Rua Tibagi nº 421, Bairro Santa Maria,
São Caetano do Sul - SP, filho de
ROMUALDO JOSÉ SIQUEIRA e de MAGALI
DE PAULA SIQUEIRA; e a pretendente:
solteira, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, nascida em São Bernardo
do Campo - SP, aos 23/01/1990, residente
e domiciliada na Rua Tibagi nº 421, Bairro
Santa Maria, São Caetano do Sul - SP, filha
de MARCOS GONÇALES e de MIRIAM
APARECIDA SERAFIM GONÇALES.
ALEX RICARDO SANCHES e ALINE GENTIL
DA SILVA, sendo o pretendente: solteiro,
de nacionalidade brasileira, assistente de
importação, nascido em São Bernardo do
Campo - SP, aos 08/06/1977, residente e
domiciliado na Rua Henrica Grigoletto Rizzo,
nº 436, Bairro Olimpico, São Caetano do
Sul - SP, filho de ATILIO ESCARPARE SANCHES e de AMÉLIA DOLORES DE CARVALHO SANCHES; e a pretendente: solteira,
de nacionalidade brasileira, assistente de
compras, nascida em Santo André - SP,
aos 11/03/1984, residente e domiciliada na
Rua Henrica Grigoletto Rizzo, nº 436, Bairro Olimpico, São Caetano do Sul - SP, filha
de CARLOS JUNIOR CHAVES DA SILVA e
de NILZA COLOMBANI GENTIL DA SILVA.
THIAGO CEROSI ZAMORANO e FERNANDA BATISTA GONÇALVES, sendo o
pretendente: solteiro, de nacionalidade
brasileira, engenheiro, nascido em São
Paulo - SP, aos 19/08/1982, residente e
domiciliado na Rua Victor Meirelles, nº 115,
São Caetano do Sul - SP, filho de GUSTAVO
ADOLFO ZAMORANO ARENAS e de VALERIA CRISTINA CEROSI ZAMORANO; e
a pretendente: divorciada, de nacionalidade brasileira, engenheira, nascida em
São Paulo - SP, aos 18/07/1983, residente
e domiciliada na Rua São Paulo, nº 2297,
apto. 92, São Caetano do Sul - SP, filha de
ELIAS CARLOS GONÇALVES e de ANA
MARIA BATISTA GONÇALVES.
PAULO PAIVA CIPRIANO e MARIA JUCINAIDE FEITOZA DA SILVA, sendo o pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira, vigilante, nascido em Iguatu - CE, aos
06/07/1967, residente e domiciliado na Rua
Ribeirão Preto nº 634, casa 02, São Caetano do Sul - SP, filho de LUIZ AMARO PAIVA
e de ANA CIPRIANO DA SILVA PAIVA; e a
pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, diarista, nascida em Jaguarari - BA,
aos 05/11/1976, residente e domiciliada na
Rua Ribeirão Preto nº 634, casa 02, São
Caetano do Sul - SP, filha de JOÃO FEITOZA
DA SILVA e de MARIA NILDA.
ROBERTO DIAS ANACLETO e ELAINE
CRISTINA MASSARI, sendo o pretendente:
solteiro, de nacionalidade brasileira, analista de P.C.P., nascido em São Paulo - SP,
aos 23/03/1976, residente e domiciliado na
Rua José Roberto, nº 69, Bairro Nova Gerty,
São Caetano do Sul - SP, filho de ADEMIR
DIAS ANACLETO e de EURIDES DA SILVA
ANACLETO; e a pretendente: divorciada,
de nacionalidade brasileira, gerente administrativo, nascida em São Caetano do Sul
- SP, aos 16/12/1975, residente e domiciliada na Rua José Roberto, nº 69, Bairro
Nova Gerty, São Caetano do Sul - SP, filha
de FRANCISCO MASSARI NETO e de MARIA DE LOURDES MASSARI.
MAURO MILOCO e KÁTIA FRANZA
GIMENES, sendo o pretendente: divorcia-

do, de nacionalidade brasileira, gerente de
vendas, nascido em Salto - SP, aos 23/07/
1966, residente e domiciliado na Rua
Maceio, nº 780, apto. 42, Bairro Barcelona,
São Caetano do Sul - SP, filho de TARCIZO
MILOCO e de DIRCE PAVEZI MILOCO; e a
pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, representante comercial, nascida em
São Caetano do Sul - SP, aos 26/08/1972,
residente e domiciliada na Rua Maceio, nº
780, apto. 113, São Caetano do Sul - SP,
filha de JOSÉ LUIS GIMENES e de SUELI
FRANZA GIMENES.
MARCIO BENEDITO CAITANO e EVELISE
PICCINO CABRAL, sendo o pretendente: divorciado, de nacionalidade brasileira, comerciante, nascido em Santo André - SP,
aos 19/06/1974, residente e domiciliado na
Rua Amadeu Vezzaro, nº 130, cj. A 074,
São Caetano do Sul - SP, filho de GERSSO
CAITANO e de MARIA APARECIDA CALVI
CAITANO; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, biomédica, nascida
em São Paulo - SP, aos 11/10/1984, residente e domiciliada na Rua Boa Vista, nº
631, apto. 34, Torre D, Bairro Boa Vista, São
Caetano do Sul - SP, filha de MARIO CABRAL
e de SANDRA IZILDA PICCINO CABRAL.
KLEBER BONANO e NAYARA DA SILVA
BAHU, sendo o pretendente: solteiro, de
nacionalidade brasileira, coordenador de
T.I., nascido em São Caetano do Sul - SP,
aos 05/06/1979, residente e domiciliado na
Rua Juruá, nº 431, Bairro Mauá, São Caetano do Sul - SP, filho de MARIO BONANO e
de EDNA BONANO; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, analista de
planejamento demanda, nascida em Novo
Horizonte - SP, aos 30/09/1985, residente
e domiciliada na Rua Nestor Moreira, nº 385,
Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul - SP,
filha de ARNALDO BAHU e de ANA MARILDES DA SILVA BAHU.
GUSTAVO LUIZ SGARBOSA LEITE e
LARISSA ZANIN DE SOUZA, sendo o pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira, propagandista, nascido em São
Bernardo do Campo - SP, aos 13/04/1984,
residente e domiciliado na Rua Maranhão
nº 300, apto. 84, Bairro Santo Antonio, São
Caetano do Sul - SP, filho de ARIOVALDO
SMARCI LEITE e de HELENA APARECIDA
SGARBOSA LEITE; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, estagiária
de gestão em projetos, nascida em Araguari
- MG, aos 14/08/1991, residente e
domiciliada na Rua Giovanni Perucchi nº
289, Bairro Oswaldo Cruz, São Caetano
do Sul - SP, filha de ARISTON TOMAZ DE
SOUZA e de OLINDA ZANIN DE SOUZA.
JEFFERSON FONTES DE QUEIROZ e
JAQUELINE OLIVEIRA FERREIRA, sendo o
pretendente: solteiro, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, nascido em
São Paulo - SP, aos 30/01/1979, residente
e domiciliado na Rua General Osorio, nº
392, apto. 96, Bairro Santa Paula,, São
Caetano do Sul - SP, filho de FRANCISCO
FERNANDES DE QUEIROZ e de MARIA FONTES DE QUEIROZ; e a pretendente: solteira, de nacionalidade brasileira, analista de
operações, nascida em Santo André - SP,
aos 05/04/1986, residente e domiciliada na
Rua Porto Seguro, nº 353, Bairro Santa
Terezinha, Santo André - SP, filha de
EDMUNDO AFONSO FERREIRA e de
ELISABETH OLIVEIRA FERREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de
costume e publico pela imprensa local.
São Caetano do Sul, 23 de março de 2013.
O Oficial : Wagner Zago

