
POMI FRUTAS S/A Em Recuperação Judicial 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50 

NIRE 42.300.010.456 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 001/19 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de fevereiro de 2019, às 9h30m, na Rua Padre João 

Manuel, 755 – 11º andar, Bairro Cerqueira César, CEP 01411-001, na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação da reunião do conselho de administração 

tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 

Companhia, nos termos do art. 15 do seu Estatuto Social. 

 

3. MESA: Presidente: Sr. Edgar Rafael Safdié e Secretário: Sra. Doris Wilhelm. 

 

4. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 

Companhia, exceto o Sr. Gelmir Antonio Bahr, que participou via conferência telefônica, 

conforme previsto no Regimento Interno e Estatuto Social.  

 

5. ORDEM DO DIA: (i) apresentação dos advogados tributaristas externos da Companhia, 

o escritório Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros Advogados (“FF”), sobre o status dos 

processos e outros assuntos jurídicos; (ii) exame e discussão sobre a situação operacional 

e financeira da Companhia; e (iii) status da recuperação judicial. 

 

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Iniciada a reunião, o Sr. Edgar Safdie passou a palavra para 

os advogados do FF presentes, Dra. Thaís Françoso e Dr. Magnus Barbagallo, que deram as 

seguintes informações ao Conselho: 

 

Item (i) da ordem do dia 

Existem vários pedidos de restituição e declarações de compensação de 2009 até o 1º 

trimestre de 2014, e deste período em diante até 2018, ainda para análise.  

Os advogados destacaram que a compensação dos tributos, por iniciativa do contribuinte, 

só pode acontecer relativa à períodos (débito e crédito) posteriores à implementação do E. 

social.  Antes disso, a compensação só pode acontecer por determinação expressa das 

autoridades fiscais. 
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Os débitos tributários federais correntes, pós e.social, serão compensados com os novos 

créditos de PIS/COFINS originados pelas compras de embalagens e insumos a contar de 

fevereiro de 2019. 

Item (ii) da ordem do dia 

No final do mês de janeiro deu-se inicio à colheita da safra. A expectativa de volume é da 

ordem de 4.500 toneladas. 

Estima-se uma produção por hectare menor em volume em relação ao exercício anterior, 

porém, com calibre de fruta melhor. 

O inicio da comercialização sinaliza preços melhores do que os praticados no ano passado. 

A previsão de exportação de fruta deve ser reduzida tendo em vista a diferença de preços 

do mercado internacional em relação à previsão de preços no mercado local. 

Os números de produção, produtividade e faturamento serão melhores definidos ao 

término da colheita da safra, final de abril. 

Item (iii) da ordem do dia 

 

A Assembleia de Credores deverá ocorrer em meados de abril, dependendo ainda de 

designação do juízo da Recuperação Judicial. 

 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de 

Administração da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 

assinada. Assinaturas: Mesa: Edgar Rafael Safdié - Presidente; Doris Wilhelm - Secretária. 

Conselheiros presentes: Gelmir Antonio Bahr; e Rogério Pereira de Oliveira.  

Certificado: certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas do 

Conselho de Administração.  
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_______________________________ 

Edgar Rafael Safdié 

(Presidente da Mesa e do Conselho) 

_______________________________ 

Gelmir Antonio Bahr 

(Conselheiro) 

 

 

 

 

_______________________________ 

Doris Wilhelm  

(Secretária da Mesa e Conselheira) 

 

_______________________________ 

Rogério Pereira de Oliveira  

(Conselheiro) 

 

(página integrante da Ata de Reunião nº 01/19 do Conselho de Administração  

da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 21 de fevereiro de 2019) 

 


