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ATA DA REUN IÃO ORDINÁRIA MENSAL DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS,
REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, 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) Aprovação da Ata da Reunião Anterior; Item
2) Posição Financeira da Empresa; Item 3) Outros Assuntos. Aberta a
reunião, presidida pelo Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa, aprovouse, por unanimidade, a ata da reunião anterior, com a dispensa de leitura, em
razão do prévio conhecimento de todos, assim, superado o item 1. Na
sequência, item 2, o Coordenador do Núcleo de Finanças, Senhor Adão
Borges Vasconcelos apresentou o resumo do fluxo de caixa do mês de
janeiro de 2021 , bem como a previsão parcial do fluxo de caixa para os
meses subsequentes. Afirmou que a previsão é fechar o mês de fevereiro
com saldo de R$2.218.000,00 (dois milhões duzentos e dezoito mil reais) e o
mês de março com R$778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais),
ressaltando que para este está provisionado o saldo da primeira parcela dos
dividendos (R$703.000,00 - setecentos e três mil reais), conforme acordado
com JOF no final de 2020. No que tange à despesa do Grande Prémio de
Fórmula 1 de 2019, na ordem de R$2.647.000,00 (dois milhões seiscentos e
quarenta e sete mil reais), conforme narrado em reun iões passadas, muito
embora ainda não se tenha a confirmação sobre a efetiva saída desse saldo
do caixa da empresa, por prudência, mensalmente, reproduz-se a quantia, até
que as tratativas sobre a necessidade do pagamento sejam concluídas. Em
relação às receitas de janeiro, houve a entrada de R$2.230.000,00 (dois
milhões duzentos e trinta mil reais) provenientes principalmente de obras,
seNiços e mobiliário urbano. Destacou, ainda, que houve redução de
despesas de pessoal em torno de 14% (quatorze por cento) e o resultado do
caixa caiu de R$1 .157.000,00 (um milhão cento e cinquenta e sete mil reais)
negativos para R$839.000,00 (oitocentos e trinta e nove mil reais) também
negativos representando uma diferença de 27% (vinte e sete por cento. O
déficit projetado para o ano passou para R$5.000.000,00 (cinco milhões)
contra R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) apresentado no
mês passado, ou seja, redução de R$500.000,00 (quinhentos mil( reais).
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redução das receitas das obras e serviços, considerando que estava previsto
o ingresso de R$1 .679.000,00 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil
reais) contra o efetivo ingresso de R$797.000,00 (setecentos e noventa e sete
mil reais), sendo explicado pelo expositor que este valor de ingresso refere-se
à DEAS do final de 2020 que no início deste exercício foi recebido de SIURB,
além de receitas de contratos com SIURB cujos recebimentos foram
prorrogados para fevereiro. Esclareceu, também, que inicialmente previa-se o
recebimento de aproximadamente R$3.000.000,00 (três milhões de reais)
advindos de serviços executados, mas não recebidos. A negociação dessas
previsões foi concluída apenas no início de fevereiro com emissão por JOF do
empenho de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), esse valor foi
repassado à SIURB, para que esta pague pelos serviços prestados por
SPObras. O Conselheiro Guilherme Bueno de Camargo afirmou que diante do
quadro apresentado, a empresa se tornará dependente se providências e
mudanças não forem brevemente tomadas, pois o próprio fluxo de caixa
demonstra que em abril a empresa não terá caixa para honrar as contas, logo,
indagou à Diretoria quais as perspectivas para que cenário apresentado não
se concretize, evitando, a dependência dos cofres do Tesouro. Com a palavra
o Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras e também Presidente da
SPObras, senhor Marcos Monteiro, explicou que a empresa está passando
por uma reformulação, e que a Diretoria tomou a decisão que a SPObras
tenha como principal objeto o gerenciamento de obras, e, com isso, pretende
iniciar a desmobilização de algumas áreas, com consequente redução de
pessoal e de folha de pagamento. Ademais, destacou que está em
negociação com SMUL sobre a possibilidade de transferência de parte do
pessoal de projetos que cuidava das operações urbanas, sendo que ainda
não foi definido se será uma transferência de pessoal ou algum acordo para
continuarem alocados em SPObras e repassarem apenas os custos. Além
disso, asseverou-se que redução de despesas está sendo projetada com a
redução de cargos comissionados juntamente com o lançamento de um
Programa de Demissão Voluntária (PDV). O Diretor Administrativo e
Financeiro, Senhor Ronaldo do Prado Farias, informou que considerando a
queda dos serviços, verificou-se dentro das áreas, principalmente, dos cargos
comissionados, aqueles que estavam mais ociosos, por isso decidiu-se fazer
o desligamento desses cargos, enquanto a empresa passa por esse
momento, e concentrar alguns serviços em determinados setores por meio de
um remanejamento. Assim, constatou-se que será possível reduzir em torno
de 8 (oito) a 9 (nove) cargos comissionados, que representa uma redução
mensal de 5% (cinco por cento) da folha de pagamento. Outro projeto, será o
lançamento de um Programa de Demissão Voluntária (PDV) até o final do
mês de fevereiro , que representará uma redução em torno de 3% (três p~
cento). Segundo uma projeção superficial alcançar-se-ia uma re u ão n~
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folha de pagamento de aproximadamente 8% (oito por cento), que representa
em torno de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) à R$3.500.000,00 (três
milhões e meio de reais). Por conseguinte, o Coordenador Adão Borges
Vasconcellos, complementando a informação do Diretor Administrativo e
Financeiro, observou que não estão computados nas projeções eventuais
custos de rescisões, tendo em vista que há diferença de pagamento a
empregados comissionados e efetivos, como por exemplo, o pagamento ou
não da multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS. Quanto ao Programa de
Demissão Voluntária (PDV) informou que aguarda o Núcleo de Gestão de
Pessoas apresentar os efetivos valores para, na sequência, apurar o impacto
no fluxo de caixa. O Conselheiro Valter Luiz Vendramin afirmou que todos
estão empenhados em conter gastos, o que, de fato , é importante, muito
embora represente um valor relativamente baixo se comparado a todo o
efetivo da empresa, e que, portanto, gostaria de saber se há algum plano para
alcançar novas receitas, tendo em vista que as soluções apresentadas não
impedem que a empresa se torne dependente. O Secretário e Presidente
Marcos Monteiro, pronunciou-se que o corte de despesas é a ação imediata,
e, paralelamente, como narrado, está-se estruturando a empresa,
encaminhando à SIURB todos os trabalhos relacionados a licitações e
projetos, enquanto SPObras focará na fiscalização e no gerenciamento de
obras. Por isso, estruturou-se um departamento comercial na empresa
responsável pelo contato com diversas Secretarias, sendo que, dentre as
negociações, as mais avançadas são com a Secretaria Municipal de
Informação e Tecnologia - SMIT, com obras relacionadas a 5 (cinco)
descomplicas - lpiranga, Cidade Tiradentes, Freguesia do ó, Lapa e Pirituba
que garantirão à SPObras o faturamento em torno de R$1.000.000,00 (um
milhão de reais). Também houve contato com a Secretaria de Cultura, sobre a
fase 3 (três) da Praça das Artes, que poderá representar um faturamento em
torno de R$1.500.000,00 (um milhão e meio de reais). Do mesmo modo,
esclareceu que está em discussão obras no Prédio Prestes Maia ainda sob
avaliação de valores, e, ainda, com a Secretaria de Educação para a
construção de quadras com faturamento em torno de R$2.000.000,00 (dois
milhões de reais) e com a Secretaria de Transportes com o objetivo de
executar os projetos dos corredores de ônibus. Por derradeiro, informou que
brevemente será realizada uma reunião com a Secretaria Municipal de
Urbanização e Licenciamento - SMUL com o objetivo de realizar a
/
transferência formal das Operações Urbanas (Decreto n.0 60.040 de 31 de
dezembro de 2020) e iniciar as negociações para obter a execução destas.
Em conclusão, reafirmou que não se trata apenas do corte despesas, pois, / .) )
conforme narrado, desenvolveu-se um trabalho comercial muito forte e, *
~
conjunto com SIURB, tem-se o objetivo de demonstrar que a empresa te
.
competência para entregar os contratos que se dispõe a fazer e que toda a
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diretoria está empenhada em trazer novas receitas, tornando a SPObras uma
grande gerenciadora para todas as Secretarias. O presidente do Conselho,
senhor Mauro Ricardo Machado Costa questionou sobre o Fundurb, sendo
esclarecido ainda não está definido quem será o responsável por executar as
obras, se SPObras ou SPUrbanismo. De volta ao fluxo de caixa, o Presidente
solicitou 3 (três) esclarecimentos: custos da Fórmula1 ; recursos gerenciados
e dividendos. No que tange à Formula 1, foi afirmado que estes valores estão
previstos no fluxo desde a prestação de contas de abril de 2020, e que se
trata de um assunto discutido entre a SPObras e a Secretaria de Turismo,
logo, não perfaz um recurso efetivo de SPObras, e que em algum momento
será devolvido, por esse motivo os valores são sempre incluídos mês a mês,
até que a situação seja definida. Quanto aos recursos gerenciados descritos
na planilha, esclareceu-se que são devoluções do Tribunal de Justiça de São
Paulo, advindos de processos de desapropriação das operações urbanas.
Esse recurso fica depositado em uma conta separada e é destinado a pagar
custas de processos de desapropriação, e como bem afirmou o Secretário
Marcos Monteiro, se eventualmente esses processos forem repassados para
SPUrbanismo, esses valores de caixa também o serão. Por derradeiro, a
questão dos dividendos, foi sinalizado pelo Conselheiro e Secretário da
Fazenda, Guilherme Bueno de Camargo que o repasse de dividendos deverá
ser novamente estudado. O Presidente do Conselho sugeriu que sejam
realizadas articulações com o Conselheiro Guilherme sobre esse repasse
evitando que a empresa se torne dependente e obrigue o tesouro a fazer
aporte de recursos depois de recolher dividendos, pois não seria lógica essa
operação. Além disso, afirmou ser evidente a necessidade de demonstração
de todas as ações da empresa para a redução de despesas e ampliação de
receitas, que dependerá das discussões e atribuições entre a SIURB, SMUL,
SPObras e SPUrbanismo. Assim, espera-se que até o próximo mês todos
esses temas estejam mais claros e a empresa possa no próximo mês fazer
um fluxo de caixa já considerando essas discussões e distribuição de
atribuições entre essas 4 (quatro) unidades administrativas. O Conselheiro
Guilherme Bueno de Camargo sugeriu que a empresa elabore um expediente
bem instruído destinado à Secretaria da Fazenda - DECAP explicando o
contexto de forma bastante didática, qual seja, as frustrações de receitas, as
mudanças de competências da virada de gestão, e, obviamente, as medidas
que estão sendo tomadas para reverter o quadro, justificando, assim, o
pedido de não repasse dos dividendos, que posteriormente deverá ser
submetido à JOF. O Secretário Marcos Monteiro, esclareceu que até março
todas as Secretarias devem fechar os planos de metas, pois estão todas com _
./ L
foco no planejamento e não da execução, logo, até março terão ess
definições. Ele agradeceu a sugestão de todos e comprometeu-se no mês
subsequente apresentar números mais assertivos quanto à reduÇão dé
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despesas e de pessoal. Encerrado o tema relativo ao fluxo de caixa. Sem
colocações adicionais, o Presidente encerrou a reunião do Conselho de
Administração agradecendo a participação de todos, solicitou que a empresa
informe o Colegiado sobre as negociações entre a Secretaria da Fazenda e
JOF, em relação aos dividendos, e refaça o fluxo de caixa em virtude das
deliberações que serão tomadas em relação à divisão das competências
entre SIURB, SMUL e SPUrbanismo, com a expectativa que a empresa não
se torne dependente com todas as consequências. Após, eu, Marília
Rodrigues Ferreira Martins, t-MIJ) advogada, lavrei a presente ata que, lida e
aprovada, é assinada pelos integrantes do Colegiado.
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