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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS,
REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

No dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas e dez
minutos, por convocação de seu Presidente, realizou-se a reunião ordinária
do Conselho de Administração da empresa São Paulo Obras - SPObras, de
forma virtual, por meio da Plataforma Microsoft Teams, em razão da
pandemia pela qual passa o país causada pelo COVID-19. Desta feita, os
itens constantes da pauta foram os seguintes: Item 1) Posse da nova
Conselheira eleita pelos empregados: Rebeca Vieira Policastro; Item 2)
Aprovação da ata da reunião anterior; Item 3) Aprovação do calendário de
reuniões do ano de 2021; Item 4) Posição Financeira da Empresa; Item 4)
Outros Assuntos. Aberta a reunião, presidida pelo Conselheiro Mauro Ricardo
Machado Costa, foi dada posse a nova Conselheira, a qual todos desejaram
boas vindas. Ato contínuo, aprovou-se, por unanimidade, a ata da reunião
anterior, com a dispensa de leitura, em razão do prévio conhecimento de
todos, assim, superado o item 2. Na sequência, item 3, aprovou-se o
calendário de reuniões do ano de 2021, definindo-se, ordinariamente, a última
terça-feira de cada mês, com exceção de dezembro, que ficou agendada para
o dia 15 - quarta-feira. Após, abordando-se o item 4, o Coordenador do
Núcleo de Finanças, Senhor Adão Borges Vasconcelos apresentou o resumo
do fluxo de caixa do mês de novembro de 2020, bem como a previsão para os
meses de dezembro à fevereiro, com a descrição detalhada das receitas e
despesas da empresa. Afirmou que no mês de dezembro o fechamento do
caixa será no valor de R$3.555.000,00 (três milhões quinhentos e cinquenta e
cinco mil reais), considerando o ajuste feito com JOF, de não repasse da
segunda parcela de dividendos. No tocante a janeiro, foram incluídas, em
restos a pagar, as medições de dezembro dos contratos com SIURB, e ainda,
as medições oriundas das Operações Urbanas Faria Lima e Água Espraiada,
com isso será possível fechar o mês com o saldo de aproximadamente
R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). Em relação ao mês de
fevereiro, com base em medições de serviços que serão executados em
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janeiro, estima-se um fechamento na ordem de R$320.000,00 (trezentos e
vinte mil reais). Por conseguinte, em atendimento à sugestão do Colegiado,
foram apresentados os serviços previstos e os realizados até o mês de
novembro, afirmando-se que desde o início do ano previa-se entrada de caixa
na ordem de R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), contudo,
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houve uma queda de 55% (cinquenta e cinco por cento) desse valor, que, em
síntese, deu-se pela não realização do evento da WEC 2020, pela paralisaç~
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das obras da ligação Viária Pirituba-Lapa, pelas não c~rataçõe~ r~j~t~s . ~

da Operação Urbana Agua Branca, e também pelo não avanço das
negociações do aterro das redes da Avenida Santo Amaro. Por consequência,
houve redução das despesas no percentual de 16% (dezesseis por cento).
Para o mês de dezembro, também se observou o mesmo fenômeno , ou seja,
queda de 45% (quarenta e cinco por cento) das entradas planejadas ou
executados e redução de 11 % das despesas. Em conclusão à explanação, o
Coordenador do Núcleo de Finanças afirmou que SPObras, envidou esforços
com SIURB, e conseguiu cumpriu seus compromissos firmados, tanto com
seus empregados quanto com seus parceiros. Para a próxima reunião, foi
sugerido que a empresa apresente o fechamento do ano de 2020 e a abertura
de 2021 , mês a mês, para que o Conselho possa fazer o acompanhamento e
ter conhecimento detalhado das perdas e ganhos. Encerrado o tema do fluxo
de caixa, passou-se ao item 4 da pauta, outros assuntos. Os Conselheiro e
Presidente da empresa Valter Luiz Vendramin, afirmou que foi um ano
bastante atípico, mas ainda assim a empresa conseguiu encerrar 2020 de
forma satisfatória, parabenizou o Presidente do Conselho, senhor Mauro
Ricardo Machado Costa pela brilhante condução dos trabalhos. Teceu
também agradecimentos ao Conselheiro Vitor Levy Castex Aly, e ainda, aos
Conselheiros Guilherme Bueno de Camargo e Antônio Carlos Cintra do
Amaral Filho por todo apoio, especialmente nas negociações com a
Secretaria da Fazenda. Por fim , agradeceu todos os demais Conselheiros. O
Conselheiro Vitor Levy Castex Aly, afirmou que foram realizados recordes de
investimentos nesse ano - R$680.000.000,00 (seiscentos e oitenta milhões) , como resultado de todo um trabalho em equipe realizado, agradeceu a todos
pelo apoio e por toda colaboração, desejando boas festas . O Presidente do
Conselho, por sua vez também agradeceu a participação de todos, afirmando
que sem dúvida foi um ano muito difícil , com desafios enormes, pois a
pandemia trouxe uma queda significativa das atividades econômicas e das
receitas do Estado e Município, e em contrapartida, houve um aumento de
demanda, em especial na área da saúde, mas ainda assim foi possível
garantir o atendimento às pessoas que procuraram a rede de saúde, com
redução significativa da mortalidade. Destacou ainda que a pandemia não
encerrou e os esforços devem continuar, até que se tenha uma vacina eficaz
fl"e segura. Frisou que o recorde de investimentos, sem dúvida, foi relevante e
que, SPObras, assim como SIURB, têm um papel extremamente relevante
nos investimentos de infraestrutura e que, portanto, muitos serão os desafios
do próximo ano. Também parabenizou todos os Conselheiros, à Diretoria e
funcionários da SPObras pelos resultados alcançados até agora e que os
'
desafios à frente serão muito maiores, desejando a todos um bom natal e u~
ótimo 2021. Após, como os senhores Conselheiros aquiesceram com o
esclarecimentos e informações apresentadas, os trabalhos foram encecrados,
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e, eu, Marília Rodrigues Ferreira Martins, M W advogada, lavrei a presente ata
que, lida e aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.
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