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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA SÃO PAULO 
OBRAS - SPOBRAS, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2021. 

No dia dezoito de maio de dois mil e vinte e um, às quinze horas e quarenta 
minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Obras -
SPObras, em sua sede social, localizada na Avenida São João, n° 473 - 21° 
andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, registrando-se a presença dos 
seguintes signatários: Marcos Monteiro (Diretor Presidente); Ronaldo do Prado 
Farias (Diretor Administrativo e Financeiro); Norberto Duran (Diretor de Obras); 
Luiz Carlos Lustre (Diretor de Projetos) e Matheus Sabadin Bueno (Diretor de 
Representação dos Empregados). Também, estiveram presentes na reunião, a 
convite, o Sr. Evandro Torquato Sobrado (Gestor de Capitação e 
Financiamentos); Ricardo Menezes Dias (Gestor Jurídico); João Alberto Cantero 
(Assessor I); Paulo Henrique B. de Oliveira (Assessor I) e Selma Barros dos 
Santos Dias (Analista de Administração) que ser·á responsável pelas anotações e 
redação desta Ata de Reunião. Dando inicio aos trabalhos, pelo Sr. João Cantero, 
responsável por conduzir a reunião, foi apresentado os seguintes assuntos de 
pauta: 1) Licitação de manutenção de abrigo de ônibus - Manifestação do TCM; 
2) Retorno das atividades. na Empresa, em modo presencial; 3) Assuntos Gerais. 
Passando para o primeiro item da pauta: 1) Licitação de manutenção de abrigo 
de ônibus - Manifestação do TCM. Em relação a este ponto da pauta, esclarece 
o Gestor Jurídico, Sr. Ricardo, que, a primeira parte do problema envolve os 
questionamentos realizados pelo Ministério Público. Esclarece, ainda, que a maior 
parte da fiscalização, por parte da contratada, foi feita de forma inferior e fora do 
prazo. Complementa que a segunda parte do problema envolve a manifestação 
do TCM, cujo entendimento, por parte daquele órgão, é de que a manutenção de 
todos os pontos de ônibus faz parte do objeto do contrato vigente, firmado com a 
concessionária. Em virtude da negativa do TCM para assinatura de nova 
contratação, os abrigos de· ônibus estão se deteriorando, sendo motivo de 
cobrança por parte da imprensa local. O Diretor ~e Representação dos 
Empregados questiona os presentes acerca do relatório da FIPE, em virtude dos 
questionamentos feitos pelo Ministério Público e TCM, procurando entender se 
este poderá subsidiar os órgãos, a fim de resolver o assunto. O Gestor de 
Captação e Financiamentos, Sr. Evandro, questionou sobre a publicação de edital 
de licitação para contratação de manutenção dos pontos de ônibus não 
englobados na contratação atual. Respondendo aos questionamentos do Sr. 
Evandro e Sr. Matheus, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Ronaldo, 
esclareceu que foi aberto o processo de licitação, entretanto, a contratação não 
foi validada pelo TCM, sob a alegação, equivocada, de que a manutenção de 
todos os pontos de ônibus já consta como objeto do contrato de manutenção 
firmado com a atual concessionária. Esclareceu, ainda, que há um equívoco de 
entendimento por parte do TCM, uma vez que o objeto de contratação com a 
concessionária atual engloba a manutenção de aproximadamente 6.500 (seis mil 
e quinhentos) pontos de ônibus, e não de todos, conforme entende aquele órgão. 
Em complementação a resposta do Sr. Ronaldo, o Sr. João Cantero informou que 
houve a formação de uma mesa técnica há, aproximadamente, dois meses, para ~ 
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prestar os devidos esclarecimentos dos pontos levantados pelo TCM. Foram 
realizadas, também, considerações por parte do Sr. Evandro, sobre a 
possibilidade de trazer o TCM como parte do problema e assim, buscar sugestões 
daquele órgão para a devida solução. O Sr. Matheus considerou que a diretoria 
buscasse uma solução intermediaria junto aos órgãos que estão questionando a 
Empresa, apresentando todo o material produzido e todas as ações por parte das 
gestões a época, que subsjdiarão materialmente a argumentação. Em 
contraponto a consideração trazida pelo Sr. Evandro, o Sr. Luiz Carlos Lustre 
esclareceu que o TCM já se manifestou, em outras ocasiões, no sentido de 
informar que a Instituição não é órgão consultivo e que, portanto, não irá atuar em 
conjunto para a busca de soluções. Pelo Sr. Ricardo, foi recomendado um 
acompanhamento direto por parte do gestor atual do contrato de manutenção dos 
pontos de ônibus, o Sr. Ronaldo Aparecido Bueno. Após os devidos 
esclarecimentos, o Diretor Presidente, Sr. Marcos Monteiro tomou a palavra e 
informou que irá agendar uma reunião com o Chefe de Gabinete, o Sr. Maurício 
Faria, Conselheiro no TCM, a fim de esclarecer sobre a distinção dos assuntos, 
sendo que, um deles, trata-se da nova contração para manutenção dos abrigos, 
que não estão incluídos no objeto do contrato atual; e o outro, para demonstrar 
que os contratos foram executados da melhor forma possível. Irá esclarecer, 
também, que os modelos adotados na implantação, não terão condições de sofrer 
mudanças, a princípio. Espera que desta forma possa mudar o entendimento do 
TCM. Após a afirmativa do Diretor Presidente, o Sr. Matheus questionou a 
respeito· do montante necessário para reformar os abrigos. Pelo Sr. Ronaldo 
Faria, foi respondido que o montante necessário gira em torno de R$ 3 milhões. 
Diante da informação prestada, o Sr. Matheus colocou que esse valor deve ser 
mantido no radar dos Administradores, no sentido de uma provável despesa que 
a Empresa poderá ter para reformar os abrigos, e, posteriormente, efetuar a 
cobrança junto à concessionária ou outra medida possível. A justificativa para a 
argumentação, é que a retirada dos abrigos, aventada pela diretoria, poderá 
trazer um problema maior diante da comoção publica e. da imprensa, e poderá 
comprometer a imagem da SPObras. Em tempo, o Diretor Presidente solicitou ao 
Gestor Jurídico, que busque os argumentos necessários junto à área gestora do 
contrato, a fim de subsidiar a resposta ao TCM dentro do prazo estabelecido pelo 
órgão. Nada mais havendo a tratar sobre este item da pauta, o Sr. João Cantero 
passou para o segundo item: 2) Retorno das atividades da Empresa, em modo 
presencial. O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Ronaldo, esclarece que se 
faz necessário promover algumas alterações no Aviso PRE-016/2021 , que trata 
da retomada das atividades em modo presencial. Esclarece que o sistema Home 
Office não será extinto e que apenas levou em consideração os questionamentos 
efetuados pelos gestores, que entenderam não haver a necessidade da 
manutenção de 50% (cinquenta por cento) dos membros das equipes 
presencialmente. Para melhor entendimento destes e dos presentes, o Sr. 
Ronaldo efetuou a leitura da minuta do novo Aviso, deixando claro que uma das 
mudanças no texto, seria a retirada da informação que trata da necessidade de 
manutenção de pessoal, em modo presencial , no importe de 50% (cinquenta por 
cento), tornando possível, a critério do gestor, a permanência/das equipes em 
modo Home Office. Após a leitura do novo aviso, o Sr. Ricar~J/ Gestor Jurídico, 
pediu a palavra e efetuou as seguintes con~ções: "Vi 1 
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resistência natural por parte de alguns empregados pela retomada das atividades 
em modo presencial, entretanto, recomenda a retomada das atividades em modo 
presencial, com a implantação de ferramentas de aferição da produtividade para 
os empregados que permanecerem em modo de Home Office, responsabilizando 
os gestores pela veracidade das informações." Nessa oportunidade, foi dito pelo 
Sr. Matheus, que entende a afirmação feita e há concordância com a necessidade 
da implementação de instrumentos para aferição do controle e do desempenho, 
até mesmo para as promoções no Plano de Cargos Salários e Carreiras - PESC 
e Plano de Metas e Resultados - PMR. Além disso, o Sr. Matheus informa aos 
presentes que surgiu um fato novo, relacionado ao Decreto Municipal n° 60.260, 
de 17 de Maio de 2021 , que prorroga o período de suspensão das atividades para 
após a reclassificação do Município de São Paulo, em fase menos restritiva que a 
Fase Vermelha do Plano São Paulo. O Sr. Ricardo complementa que o Decreto 
não estabelece diretrizes específicas para implantação de Home Office definitivo, 
entretanto, entende que este precisa ser aferido e produtivo. O Diretor Presidente, 
Sr. Marcos Monteiro, acrescenta que a Empresa está passando por mudanças no 
sentido de se tornar a grande protagonista das obras na cidade de São Paulo e 
não há como realiza-las com a totalidade dos colaboradores à distância. Por este 
motivo, se faz necessário contar com a compreensão destes para ajudar nesse 
processo. O Sr. Matheus defendeu, amplamente, o modelo de Home Office, nos 
moldes do Decreto Municipal n° 59.755 de 2020, onde, com as diretrizes de 04 
(80%), 03 (60%) e 02 (40%) dias para os colaboradores desenvolverem suas 
atividades à distância, de maneira organizada e alternada, parâmetros 
expressamente contidos no instrumento legal, o processo de mudança de 
paradigma mencionado pelo Presidente, seria perfeitamente alcançado, com 
maior produtividade e resultados, seguramente. O Sr. Ricardo, Gestor Jurídico, 
entende que os gestores devem estar necessariamente na empresa, realizando o 
comando das equipes à distância. O Sr. Ronaldo, Diretor Administrativo e 
Financeiro, complementa dizendo que a permanência dos gestores na Empresa, 
trás agilidade no processo de tomada de decisão. Os S,rs. Luiz Carlos Lustre e 
Marcos Monteiro compartilham da mesma recomendação de manter, em modo 
presencial, todos os gestores. O Sr. Matheus não entende a afirmação feita como 
uma premissa para a boa execução das atividades dos gestores, ou seja, a 
necessidade de estarem 1 00% presencial. Depois de real izadas as 
considerações, o Sr. Ronaldo propôs as seguintes alterações no texto do novo 
aviso: a) obrigatória à presença diária de todos os gestores, a partir de 
19/05/2021; b) retomada das atividades, em modo presencial, para os demais 
empregados, à critério da chefia imediata, a partir do dia 23/05/2021 ; c) Inclusão 
de banco de horas negativo para os empregados que estejam ou estiveram em 
modo de sobreaviso; d) exclusão da necessidade de permanência, em modo 
presencial, de 50% (cinquenta por cento) dos membros da equipe. A proposta foi 
colocada em votação, sendo aprovada, pelos membros da Diretoria Executiva, 
por unanimidade. Dando continuidade a reunião, o Sr. João Cantero abriu a 
palavra para: 3) Assuntos Gerais. O Sr. Luiz Carlos Lustre comunica que ; 
amanhã, dia 19/05, será realizada uma apresentação do fluxo do mapa e dos 
procedimentos, relacionados às vistorias de pontes e vi utos, a fim de nivelar o 
conhecimento de todos os envolvidos. Pelo Sr. Marc l onteiro foi apresentado 
algumas mudanças que serão promovidas no o~ n gra da empresa, tais 
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como: a) permanência da Diretoria da Presidência; b) criação da Coordenadoria 
de Operações Urbanas (SPUrbanismo); c) Diretoria de Programas Especiais, sob 
a direção do Sr. Luiz Carlos Lustre; d) Diretoria de Obras, sob a direção do Sr. 
Weber, cuja nomeação está em andamento; e) Diretoria Administrativa e 
Financeira, sob a direção do Sr. Ronaldo do Prado Farias e f) Diretoria de 
Representação dos Empregados, sob a direção do Sr. Matheus Sabadin Bueno. 
O Sr. Marcos Monteiro informou que está sob a responsabilidade dos Srs. 
Ronaldo e Paulo Henrique os estudos relacionados à permanência dos demais 
núcleos vinculados às diretorias. Após questionamento efetuado pelo Sr. Luiz 
Carlos Lustre, o Sr. Paulo Henrique informou que foi aprovada a proposta para 
implantação do Descomplica "Cidade Tiradentes". O Sr. Matheus aproveita a 
oportunidade para solicitar a inclusão de 02 (dois) assuntos de pauta para a 
próxima reunião de diretoria, daqui a quinze dias, sendo: a) apresentação do 
Plano de Empregos, Salários e Carreira- PESC e b) apresentação do Plano de 
Metas e Resultados-PMR. Por fim , o Sr. Norberto informou que será encaminhado 
ao Ministério Publico uma petição relacionada às obras da Ponte Pirituba-Lapa 
com grandes possibilidades de reinicio dos trabalhos. Nada mais havendo a ser 
deliberado, o senhor Presidente encerrou a reunião às d~ horas e 
cinquenta minutos, na qual eu, Selma Barros dos Santos Dias, . Analista 
de Administração, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelos 
membros do Colegiado. 

São Paulo, 18 de maio d__. 021 . 

ç_____ ~?l/zl m 
M COS ~~RO------
Presidente ~ 

... , 

Diretor de Representação dos Empregados 
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