ATA DA 114ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
SÃO PAULO OBRAS – SPObras

Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2020, às 8 horas e trinta minutos, no 21º
andar da Galeria Olido, foi realizada a 114ª reunião do Conselho Fiscal,
estando presentes os conselheiros fiscais titulares, Sr. Marcos Scarpi Costa,
Sra. Marcia Regina Moralez, Sr. Thiago Rubio Salvioni, Sr. Sergio Cordeiro de
Andrade, Sr. Renato Cardoso Gomes Cintra de Souza, e os representantes da
SPObras, Sr. Ronaldo do Prado Farias, Diretor Administrativo e Financeiro, Sr.
Adão Borges Vasconcelos, Gerente Financeiro, Sra. Patricia Rocha, Analista
de Administração, conforme assinaturas apostas no final desta Ata.
Após abertura da reunião pelo Presidente do Colegiado, Conselheiro Sr.
Marcos Scarpi Costa, o novo Diretor Administrativo e Financeiro da SPObras,
Sr. Ronaldo do Prado Farias, apresentou-se aos membros do Conselho, que
lhe desejaram as boas vindas. Na sequência, passou-se à apreciação dos itens
da pauta:
Item 1. Aprovação da Ata da 113ª Reunião:
A Ata da 113ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras, realizada em vinte e
três de janeiro de 2020, foi lida, aprovada, e, em duas vias, assinada.
Item 2. Acompanhamento do Orçamento Empresarial – janeiro/2020:
A seguir, o Sr. Adão Borges Vasconcelos, utilizando-se da projeção de
planilhas, apresentou o Fluxo de Caixa realizado de janeiro e valores mensais
previstos para o exercício em curso. De inicio, ressaltou que não houve
grandes variações em relação à posição apresentada na reunião anterior,
mantendo-se a previsão das receitas de acordo com a Proposta Orçamentária,
aguardando o empenhamento de recursos para a devida revisão. Apresentou o
detalhamento dos valores, tanto provenientes de contratos com a SIURB
quanto de outras Secretarias. Quanto às Operações Urbanas, discorreu sobre
as intervenções na Faria Lima, entre elas, Corredor Santo Amaro, Boulevard
JK e Ciclopasserela; na Água Espraiada informou que não há previsões de
obras, pois aguarda-se lei para emissão de CEPAC e assim a obtenção de
recursos; na Água Branca, continua-se esperando definição do Judiciário para
desbloqueio dos recursos; e na OU Centro não há recursos, mas existe
discussão para utilização do FUNDURB na Praça das Artes. No realizado, os
valores recebidos em janeiro, assim como os registrados em fevereiro, são
relativos aos serviços prestados em 2019. Passando aos desembolsos,
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apontou para os valores mais relevantes no mês de janeiro: as despesas de
pessoal, maior no mês principalmente por contas dos impostos sobre o 13º
salário e férias; as despesas tributárias, destacando os impostos sobre o lucro
de 2019 recolhidos por estimativa, com a apuração real a ser paga em março;
e os custos da fórmula 1, pagos com os valores já recebidos em 2019. Com a
palavra, o diretor Sr. Ronaldo, em resposta ao questionamento da Conselheira
Sra. Márcia sobre o GP de Fórmula 1 a ser realizado em 2020, informou que
encontra-se em tratativas com a Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR a
contratação da SPObras para a realização do evento, mas que ainda não há
definição sobre a questão. Retomando, O Sr. Adão salientou que na próxima
reunião será apresentado o Relatório da Auditoria Externa e a Demonstrações
Contábeis do exercício de 2019 para aprovação.
Item 3. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal:
São tópicos do plano de trabalho para a reunião: 1) Situação geral das contas;
2) Certidões negativas de débitos; 3) Análise do Fluxo de Caixa mensal e
projeção anual; 4) Acompanhar as Atas das Reuniões da Diretoria e Conselho
de Administração; 5) Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI - Plano Tático.
Para atendimento aos tópicos 1 ao 4 do plano de trabalho o material foi
previamente encaminhado aos senhores conselheiros e seus pormenores
analisados no decorrer da reunião. Quanto ao tópico 5, não há aditivo ao
Compromisso de Desempenho Institucional ao CDI, entretanto o Sr. Adão
discorreu sobre os Produtos previstos no CDI e que foi executado pela
SPObras em 2019, relacionando as ações, descrição, meta percentual e
realizado em relação ao projetado com suas justificativas; o documento
apresentado é parte integrante do Questionário de Acompanhamento do CDI
2019 a ser respondido ao DECAP até o dia 28 do corrente mês.
Ao final da apreciação dos assuntos constantes da pauta, foi colocada a
palavra à disposição dos presentes. Ninguém tendo feito uso dela e nada mais
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião.
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