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

2020. Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezoito horas, 

reuniram-se os Conselheiros Fiscais da COMPANHIA SÃO PAULO DE 

DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, na Rua Líbero 

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

PARTICIPANTES: RAFAEL BARBOSA DE SOUSA, Presidente do Conselho Fiscal; 

LEONARDO AMARAL CASTRO e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros 

Fiscais, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente e JONATHAN 

SINGH MAZON, ex-Diretor Administrativo Financeiro (convidado). 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 dos relatórios semestrais decorrentes do 

acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são 

disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano; 2) Situação geral das 

contas e Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual; 3) Definição do 

calendário das reuniões mensais; e 4) Assuntos gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O ex-

Diretor Administrativo Financeiro, convidado, iniciou a reunião esclarecendo que os 

relatórios agora são anuais, elaborados em maio. Tal alteração ocorreu em 2019 e foi 

realizada pelo DECAP. Assim, fica corrigido o plano de trabalho para constar tal 

alteração. Quanto ao relatório de acompanhamento do CDI repactuado relativo ao 

exercício de 2019, este está pendente de análise na Junta Orçamentário-Financeira-

JOF e será submetido ao Conselho Fiscal tão logo seja aprovado. Foi ponderado que 

a Companhia não está em mora com o DECAP e está empreendendo esforços para 

executar o CDI ajustado; 2) Em seguida, o ex-Diretor Administrativo Financeiro 

apresentou o fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia. Explicou 

que a Companhia teve, no mês de dezembro de 2019, uma receita no valor 

aproximado de R$7,25 milhões de reais, em grande parte em função do recebimento 

de parcela das amortizações extraordinárias reconhecidas até 31 de dezembro de 

2018, em dinheiro e uma despesa aproximada de R$7,26 milhões, em função, 

principalmente, do pagamento de dividendos; 3) Foi aprovado o calendário de 

reuniões mensais para o ano de 2020, a ocorrer às 18 horas, nas terceiras segundas-

feiras de cada mês; 4) Em assuntos gerais, foi comunicada a renúncia apresentada 

pelo Sr. Jonathan Singh Mazon, no dia 16 de janeiro do presente ano, e os membros 

do Conselho Fiscal fizeram questão de registrar em ata um agradecimento por seus 
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serviços prestados à 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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