SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 25 DE AGOSTO DE 2020
Aos
Srs. Acionistas da São Paulo Turismo S.A.
Acionista controladora: Prefeitura Municipal de São Paulo
Prezados Senhores,
Considerando que será convocada a Assembleia Geral Extraordinária, para as 10h, do dia
25 de agosto de 2020, para deliberar acerca do item único abaixo elencado, esta
Administração submete ao crivo da Prefeitura Municipal de São Paulo (“PMSP”), acionista
controladora da SPTURIS, a seguinte PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO, conforme os
esclarecimentos que seguem.
ITEM ÚNICO DA ORDEM DO DIA
Diante da indicação realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, destituir o Sr.
Marco Antônio Torres Passos do cargo de Conselheiro Fiscal Titular da SPTURIS e,
consequentemente, eleger o Sr. Jesus Pacheco Simões para referido cargo.
A Administração da Companhia informa que recebeu, via Processo SEI nº
6010.2020/0002366-3 (doc. 031591567), a indicação, pela acionista controladora da
SPTURIS, a PMSP, do nome do Sr. Jesus Pacheco Simões para o cargo de Conselheiro
Fiscal Titular da SPTURIS, em substituição ao Sr. Marco Antônio Torres Passos, destituindo
este último do referido cargo.
Informações adicionais, em cumprimento à ICVM nº 480/2009:
ICVM nº 480/2009 – Itens 12.5. a 12.10.
JESUS PACHECO SIMÕES
12.5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Nome: Jesus Pacheco Simões
Data de nascimento: 24.04.1992
Profissão: Advogado
CPF: 361.653.128-45
Cargo eletivo ocupado: Conselheiro Fiscal
Data de eleição: Indicado para eleição em AGE de 25.08.2020
Data da posse: Caso haja eleição, 26.08.2020
Prazo do mandato: 1 ano
Outros cargos ou funções exercidas no emissor: nenhuma
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Se foi eleito pelo controlador ou não: Indicado pelo controlador – eleição em AGE de
25.08.2020
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor
para determinar a independência: sim – documentação apresentada pelo indicado
l. número de mandatos consecutivos: nenhum
m. informações sobre:
i.
principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
- nome e setor de atividade da empresa
- cargo
- se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada
por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
j.

Mar/2019 Atual Coordenador de Desestatização e Parcerias na Prefeitura Municipal
da Cidade de São Paulo – SGM/SEDP Fev/2018 Mar/2019 Assessor jurídico no
Brasil – Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad del Callao (FCAUNAC); Nov/2017 Mar/2019 Assessor jurídico – Escritório comercial da Colômbia
em São Paulo (Consulado Comercial - ProColombia); Nov/2016 Mar/2019 Assessor
jurídico – Escritório comercial do Peru em São Paulo (Consulado Comercial PromPerú); Fev/2016 Atual Advogado Mar/2013 Nov/2015 Estágios realizados:
Centro de Práticas Jurídicas; Defensoria Pública do Estado e escritórios jurídicos:
Pessini e Pessini; Costa, Coelho Araújo e Zaclis Advogados.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor
N/A

n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i.
ii.
iii.

qualquer condenação criminal
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas –
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
Não, para todos os itens acima.

12.6 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o
percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não aplicável.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não aplicável.
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12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela,
o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.
Não aplicável.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
Não aplicável (nenhum dos itens).
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
Não aplicável (nenhum dos itens).
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas
em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor

A documentação referente ao indicado foi apresentada no Processo SEI nº
6011.2020/0000843-0, tendo sido submetida à análise do Comitê de Elegibilidade que, em
reunião realizada em 07 de agosto de 2020, aprovou a indicação do nome acima para
posterior encaminhamento à deliberação da PMSP em Assembleia Geral Extraordinária.
Atualmente, o Conselho Fiscal conta com 7 membros, sendo 5 titulares e 2 suplentes, estes
eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2020, cujos mandatos vão de 29 de
abril de 2020 a 29 de abril de 2021.
Em caso de aprovação pela PMSP, o Conselho Fiscal permanecerá composto por 7
membros, sendo o Sr. Marco Antônio Torres Passos substituído pelo Sr. Jesus Pacheco
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Simões. O mandato do novo membro será coincidente ao dos demais, ou seja, até 29 de
abril de 2021.
Assim, o quadro consolidado do Conselho Fiscal da SPTURIS passará a ser o seguinte:
NOME
Marcelo Pierantozzi
Gonçalves
Thiago Demétrio
Souza
Eduardo José de
Souza

Valdemiro Salema
Cardoso

Cibele Araújo
Clemente do Prado

Rafael Barbosa de
Sousa
Jesus Pacheco
Simões

POSIÇÃO
Titular
(eleito pela PMSP)
Titular
(eleito pela PMSP)
Titular
(eleito pelos
acionistas
minoritários)
Titular
(eleito pela PMSP –
representante dos
empregados)
Suplente
(eleita pela PMSP –
representante dos
empregados)
Suplente
(eleito pela PMSP)
Membro titular
(proposta de eleição
pela PMSP)

DATA DE ELEIÇÃO
AGO de 29.04.2020
AGO de 29.04.2020
AGO de 29.04.2020

MANDATO
29.04.2020 a
29.04.2021
29.04.2020 a
29.04.2021
29.04.2020 a
29.04.2021

AGO de 29.04.2020

29.04.2020 a
29.04.2021

AGO de 29.04.2020

29.04.2020 a
29.04.2021

AGO de 29.04.2020

29.04.2020 a
29.04.2021

AGE de 25.08.2020

26.08.2020 a
29.04.2021

Diante de todo o acima exposto, submetemos ao crivo da Prefeitura Municipal de São
Paulo, conforme sua própria indicação, a presente Proposta da Administração,
referente à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 25 de agosto de 2020,
convocada para eleger o Sr. Jesus Pacheco Simões para o cargo de Conselheiro
Fiscal titular da SPTURIS, em substituição ao Sr. Marco Antônio Torres Passos.

São Paulo, 07 de agosto de 2020.

RODRIGO KLUSKA
Diretor Presidente
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