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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SPDA, DE 

2021. Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezoito 

horas, reuniu-se virtualmente o Conselho Fiscal da COMPANHIA SÃO PAULO DE 

DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, com sede na Rua 

Líbero Badaró, nº 190, 5º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São 

Paulo. PARTICIPANTES: EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE, Presidente do 

Conselho Fiscal; ARTHUR GUERRA DE ANDRADE e MARCO ANTONIO PALERMO, 

Conselheiros Fiscais; MAURÍCIO AKIHIRO MAKI, Diretor Administrativo Financeiro, e 

HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, 

os Conselheiros convidaram a mim, PATRÍCIA MENEGHINI DA SILVA, para atuar 

como Secretária da Reunião, após, deliberou-se sobre a seguinte ORDEM DO DIA, a 

saber: 1) Análise de resultados: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas 

justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de 

redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos 

adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC; e 2) Situação geral das contas 

e análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual. DELIBERAÇÕES: 1) Tendo em 

vista o cronograma definido no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da SPDA para 

o ano de 2021, em especial quanto à análise de resultados, prevista para o mês de 

setembro, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros 

comparativo das despesas fixas, em agosto de 2020 e agosto de 2021, detalhando as 

despesas de pessoal, contratos, de ocupação e financeiras. Também, apresentou a 

evolução do quantitativo de funcionários, diretores e conselheiros informando que 

atualmente a empresa está cumprindo a meta do CDI. Ainda, informou que o valor 

atual do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC registrado em balanço 

é de R$ 22.824.520,10 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, 

quinhentos e vinte reais e dez centavos), esclarecendo que este valor em balanço 

ainda não foi integralizado pela PMSP, porque há o interesse da acionista em realizar 

compensação futura com os valores da Companhia realizáveis contra a Prefeitura do 

Município de São Paulo – PMSP, em especial aqueles decorrentes da liquidações 

antecipadas e amortizações extraordinárias pagas pela Companhia à Caixa 

Econômica Federal em nome da PMSP. A Companhia não tem prejuízo acumulado, 

contando com uma reserva de lucro de R$ 80.894.712,69 (oitenta milhões, oitocentos 

e noventa e quatro mil, setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos), 

constituída para investimento no Fundo de Renda Fixa cujas cotas serão destinadas 
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a prestação de garantia dos contratos de Parcerias Público-Privadas assinados e que, 

também por este motivo, não há hipótese de redução do capital social. Em seguida, o 

Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros sobre o Relatório do 

TCM-SP referente às contas do exercício de 2020, expondo as diligências tomadas e 

respostas a serem apresentadas; e 2) Por fim, o Diretor Administrativo Financeiro 

apresentou análise do fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia. 

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

assinada por mim e todos os presentes. 
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