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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 28 DE 
JULHO DE 2020. 

No dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, por 
convocação do senhor Presidente, realizou-se 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) Nomeação de novo Conselheiro; Item 2) Aprovação da ata da 
reunião anterior; Item 3) Posição financeira da empresa; Item 4) Situação das OAEs 
e Operações Urbanas; Item 5) Outros Assuntos. Aberta a reunião, presidida pelo 
Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa, 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 1. Em seguida, abordando-se o item 2, o Gerente 
Financeiro da São Paulo Obras Senhor Adão Borges Vasconcelos apresentou 
planilhas e quadros contendo o Fluxo de Caixa da empresa do mês anterior, 
oportunidade em que respondeu aos questionamentos lançados pelos Conselheiros. 
Ainda acerca da situação financeira, foram prestadas informações sobre as 
prováveis receitas da empresa com detalhamento dos seguintes itens: obras e 
serviços, operação urbana e mobiliário urbano, ressaltando que, conforme noticiado, 
o Brasil não fará parte do Grande Prêmio de Fórmula-1 , justificando-se, assim, a 
exclusão desta receita. No que tange ao pedido de postergação do pagamento da 
outorga solicitada pela concessionária Otima, conforme registrado em ata na última 
reunião, informou-se que diante das exigências apresentadas pela empresa, tal qual, 
fiança bancária, houve desistência do pedido, registrando-se que no presente mês 
de julho serão liquidadas as parcelas de junho e julho, simultaneamente. O 
Presidente do Conselho indagou sobre as possíveis novas fontes de receitas, e 
sugeriu que a SPObras e SIURB, juntas, formem equipes responsáveis por 
equacionar um entendimento quanto às questões financeiras, para tanto, os 
Conselheiros Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho e Guilherme Bueno de Carvalho 
colocaram-se à disposição para auxiliar com os trabalhos, devendo na próxima 
reunião prestarem esclarecimentos sobre essas tratativas. Ainda com o intuito de 
angariar-se novos recursos, sugeriu-se, também, que a SPObras realize uma 
prospecção sobre oportunidades junto a outras Secretarias. Em relação aos 
dividendos da Empresa, e conforme consignado na última ata, provocou-se uma 
reunião cujo objeto seria demonstrar à acionista majoritária a inviabilidade de aporte 
dos lucros, e o retorno foi de que em razão do recente desfecho acerca da ausência 
da receita da Fórmula-1 , novas tratativas serão realizadas, e que até a próxima 
reunião uma posição será apresentada. Na sequência, o Diretor de Projetos José 
Eduardo Villela Santos passou a análise do item 4, com a explanação detalhada 
sobre a situação das Obras de Artes Especiais e Operação Urbana (em anexo). 
Conselheiros indagaram a Empresa sobre alguns itens específicos, os quais foram, 
prontamente, esclarecidos. O Diretor de Projetos destacou que muito embora ª~..-"'-"'
receita oriunda da contratação de projetos não seja tão vultosa quanto à contrataç 
da execução em si, estima-se que até o final do ano a empresa tenha um carteira 
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de projetos 3 (três) vezes superior a atual, e que além dos projetos listados na 
apresentação estão em andamento os seguintes: Corredor Aricanduva, Acessos do 
Minhocão e Ciclo Corredores. Em conclusão o Presidente do Conselho afirmou que 
há um potencial grande de obras a serem realizadas, projetos executados, e, 
consequentemente, receitas, e que compete à SPObras fomentar o máximo possível 
esses trabalhos, gerando benefícios não só para a empresa como também para toda 
a população. Por conseguinte, item 1, registrou-se a presença do novo Conselheiro 
Edson Coelho Araújo Filho, que após breve apresentação, agradeceu a indicação e 
afirmou seu compromisso com a empresa, bem como com os munícipes, colocando
se à disposição, sendo oferecida boas vindas por todos os membros. Após, como os 
senhores Conselheiros consideraram-se satisfeitos com os esclarecimentos e 
informações apresentaqos, os trabalhos foram encerrados, e, eu, Marilia Rodrigues 
Ferreira Martins, MM../ , advogada, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é 
assinada pelos integrantes do Colegiado. 
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