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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

DA SPDA, DE 2022. Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, 

às dez horas, reuniu-se virtualmente a Diretoria Executiva da COMPANHIA SÃO 

PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, com sede 

social situada na Rua Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São 

Paulo, Estado de São Paulo. PARTICIPANTES:  HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA 

MENDES, Diretor Presidente, MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo 

Financeiro e ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO, Diretor Jurídico. 

Iniciando os trabalhos, o Diretor Presidente convidou a mim, PATRÍCIA MENEGHINI 

DA SILVA, para atuar como Secretária da Reunião. Deliberou-se sobre a ORDEM DO 

DIA, a saber: 1) Planejamento financeiro da Companhia. DELIBERAÇÕES: 1) Diante 

da manifestação constante no processo SEI 7110.2022/0000027-2, a Diretoria 

Executiva tomou ciência, acolheu e deliberou por submetê-la para conhecimento aos 

Conselhos Fiscal e de Administração, assim como para informar que: (i) a SPDA 

continuará o estudo sobre a contração de mútuo para complementar o capital próprio 

na prestação de garantias e que, por este motivo, entrará em contato com a Prefeitura 

Municipal de São Paulo para promover avaliação em conjunto sobre quais são as 

possíveis limitações e requisitos para o negócio jurídico; (ii) prosseguirá com os 

estudos sobre a distribuição de juros sobre capital próprio retroativo; (iii) iniciará 

procedimento de contratação de serviço técnico advocatício para elaboração de 

parecer jurídico sobre os assuntos apresentados na manifestação: (a) a legalidade de 

dedução dos juros pagos pelo mútuo realizado pela Prefeitura; (b) a aplicabilidade de 

juros sobre capital próprio retroativo; e (c) uma análise geral da estrutura 

financeira/tributária da SPDA, em especial, quanto ao diferimento dos tributos sobre 

seus fundos fechados  e exame sobre possível aproveitamento de beneficio tributário 

para os projetos de PPPs nas quais a SPDA participa como garantidora ou para seus 

fundos. Nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai 

assinada por mim e todos os presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA 

Secretária da Reunião 

 

 

 

 

 

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES 

Diretor Presidente 
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MAURÍCIO AKIHIRO MAKI 

Diretor Administrativo Financeiro 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS CINTRA DO AMARAL 

FILHO 

Diretor Jurídico 

 

 


