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

2019. Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 

reuniram-se os Conselheiros Fiscais da COMPANHIA SÃO PAULO DE 

DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA, no Viaduto do Chá, 

nº 15, 12º andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 

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

TARCILA PERES SANTOS e MARCO ANTONIO PALERMO, Conselheiros Fiscais, 

JONATHAN SINGH MAZON, Diretor Administrativo Financeiro e HÉLIO RUBENS 

DE OLIVEIRA MENDES, Diretor Presidente. Iniciando os trabalhos, os Conselheiros 

convidaram a mim, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, para atuar como 

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

saber: 1) Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos 

imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da Companhia estão depositadas 

em instituições financeiras oficias; examinar a composição do ativo não circulante e 

verificar a regularidade fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a 

composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros; 

2) Análise dos relatórios anuais decorrentes do acompanhamento do Compromisso 

de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e 

maio de cada ano; 3) Situação geral das contas e análise do Fluxo de Caixa mensal 

e projeção anual; e 4) Assuntos gerais. DELIBERAÇÕES: 1) Tendo em vista o 

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

de 2019, em especial quanto à análise dos ativos, prevista para o mês de julho, o 

Diretor Administrativo Financeiro informou aos Conselheiros que a Companhia não 

possui bens imóveis, que as disponibilidades de caixa estão depositadas em 

instituições financeiras oficiais: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e que o 

ativo não circulante da Companhia consiste em cotas do SPDA Habitação Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e do Fundo de Investimento 

Caixa SPDA Projetos Renda Fixa Longo Prazo. Quanto à composição do ativo 

imobilizado da Companhia, este consiste de computadores e mobiliário, com valor 

líquido de R$ 19.366,09. A Companhia possui a apólice de Seguro de 

Responsabilidade para Administradores nº 087372018010310001205 junto à AIG 

Seguros do Brasil S.A., com vencimento em 23 de agosto de 2019, razão pela qual a 

área administrativa já iniciou procedimento de pesquisa de preços para que a 

Diretoria Executiva defina se haverá renovação da apólice ou se será iniciado novo 
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processo de contratação; 2) O Diretor Administrativo Financeiro noticiou aos 

Conselheiros que a Companhia apresentou ao Conselho de Administração, na 

reunião de junho de 2019, os ajustes nos produtos e metas para a repactuação do 

Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) 2019/2020, tendo posteriormente 

submetido o documento ao DECAP. Desta forma, a Companhia aguarda a produção 

do próximo relatório anual de acompanhamento por parte da JOF [no início de 

2020]; 3) Em seguida, o Diretor Administrativo Financeiro apresentou análise do 

fluxo de caixa e a situação atual das contas da Companhia; e 4) Em assuntos gerais, 

os Conselheiros aprovaram a versão final do Termo de Referência para a 

contratação de empresa de auditoria e reiteraram a preocupação sobre o processo 

de compensação e pagamento das amortizações extraordinárias por parte da 

Prefeitura à Companhia. Os diretores esclareceram que o processo está avançado, 

faltando apenas a verificação dos documentos por parte do DEDIP, órgão da 

Subsecretaria do Tesouro Municipal. 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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