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ATA DA 127ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
 SÃO PAULO OBRAS – SPObras 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2021, às 8 horas e trinta minutos, 

foi realizada por meio da Plataforma Microsoft Teams, devido às medidas 

restritivas implementadas pelos Governos Estadual e Municipal para combate à 

pandemia causada pelo COVID-19, a 127ª reunião do Conselho Fiscal, com a 

participação dos conselheiros fiscais titulares, Sr. Marcos Scarpi Costa, Sra. 

Marcia Regina Moralez, Sr. Thiago Rubio Salvioni, Sr. Sergio Cordeiro de 

Andrade, Sr. Murillo Leite Ferreira, e os representantes da SPObras, Sr. 

Ronaldo do Prado Farias, Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Adão Borges 

Vasconcelos, Gerente Financeiro.   

Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, Senhor Marcos Scarpi Costa, 

passou-se à apreciação dos itens da pauta: 

Item 1. Aprovação da Ata da 126ª Reunião: 

A Ata da 126ª Reunião do Conselho Fiscal da SPObras realizada em vinte e 

cinco de fevereiro de 2021, previamente conhecida pelos participantes, foi 

aprovada por unanimidade. 

Item 2. Exame do Balanço Patrimonial e as suas respectivas Demonstrações 

de Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e o Fluxo de Caixa 

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020: 

Na sequência, o Senhor Adão Borges Vasconcelos, em posse da palavra, 

agradeceu a participação do Senhor Tanagildo Aguiar Feres, auditor 

responsável da empresa de auditoria externa. Após, passou à apresentação 

das demonstrações financeiras de 2020, encaminhadas previamente ao 

Colegiado, iniciando com os principais pontos do Relatório, seguida das Notas 

Explicativas e em terceiro ilustrou com a análise das principais variações 

patrimoniais ocorridas em relação ao exercício de 2019 e com os indicadores 

econômicos. Finalizada a apresentação, com os questionamentos esclarecidos, 

os Conselheiros concordaram que o Relatório da Administração contendo o 

Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício, do 

Relatório Detalhado dos Auditores Externos Independentes e Parecer sem 

ressalvas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

posição patrimonial e financeira da São Paulo Obras – SPObras em 31 de 

dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 

caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. Concluindo o item, o Senhor Presidente, seguido dos 

demais, reiteraram as questões discutidas ao longo do ano, quanto à 
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necessidade de definições no tocante aos negócios da empresa, buscando o 

equilíbrio de suas contas.  

Item 3. Parecer do Conselho: 

Aprovadas as contas de 2020 da SPObras, os membros do Conselho Fiscal 

revisaram o texto do PARECER DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO DE 

2020, incluindo a ressalva de que a Administração da Empresa adote 

providências para que os negócios geridos pela empresa voltem a gerar 

resultados positivos.  Restou a necessidade da formalização do Parecer, que 

deverá ocorrer prioritariamente através de e-mail e posteriormente 

providenciada coleta das assinaturas presenciais. 

Item 4. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal: 

São tópicos do plano de trabalho para a reunião de março/2021: verificar se os 

critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a 

receber como de liquidação duvidosa, são compatíveis com a forma prevista na 

legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a 

evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de 

demandas judiciais. Para atendimento aos tópicos, que se trata de questões 

relacionadas ao balanço, foram previamente encaminhados aos Conselheiros 

os esclarecimentos quanto aos critérios adotados para contabilização das 

provisões, bem como relação das ações judiciais em andamento. 

Ao final da apreciação dos assuntos constantes da pauta, e nada mais 

havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião. 
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