SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2020
Aos
Srs. Acionistas da São Paulo Turismo S.A.
Prezados Senhores,
Considerando que será convocada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
para as 10h, do dia 29 de abril de 2020, para deliberar acerca dos itens 1 a 5 abaixo
elencados, esta Administração submete ao crivo dos senhores acionistas a presente
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO, conforme os esclarecimentos que seguem e de
acordo com as demais informações disponibilizadas igualmente nesta data.
ITEM 1 DA ORDEM DO DIA
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório
da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019
Com relação às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2019, incluindo o Relatório da Administração, o Relatório dos
Auditores Independentes, o Relatório do Comitê de Auditoria Estatuário e o Parecer
do Conselho Fiscal, a Administração esclarece que referidas Demonstrações
Financeiras (“DFs/2019”):
i)
ii)
iii)
iv)

foram aprovadas pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em 20.03.2020;
foram aprovadas pelo Conselho de Administração, em 24.03.2020;
obtiveram opinião favorável para aprovação, pelo Conselho Fiscal, em
24.03.2020; e, por fim,
foram publicadas na Comissão de Valores Mobiliários, em 27.03.2020.

Assim, a Administração da Companhia, com base no exposto acima, submete
ao crivo e deliberação dos senhores acionistas da SPTURIS, as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019.
A Administração informa, por fim, que as DFs/2019 serão publicadas, ainda, no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal AGORA São Paulo no prazo
estabelecido no artigo 133, §3º, da Lei Federal nº 6.4014/76 (“Lei das S.A.”).
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ITEM 2 DA ORDEM DO DIA
Ratificação da eleição do representante dos empregados da Companhia no
Conselho Fiscal, conforme art. 19 da Lei Federal nº 13.303/16
A Administração informa que, na data de 21.12.2018, com base na Lei Municipal nº
10.731/89 e no artigo 19 da Lei Federal nº 13.303/16 (“Lei das Estatais”), foram
eleitas as pessoas abaixo indicadas para representarem os empregados da
Companhia no Conselho Fiscal, para mandato de 2 (dois) anos.
1) Valdemiro Salema Cardoso – eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal titular,
para mandato de 1 ano.
Dados: brasileiro, casado, gestor em segurança pública, portador da Cédula
de Identidade RG nº 27.135.942-0 e portador do CPF/MF nº CPF:
246.041.018-25.
Currículo: Graduado em Gestão de Segurança Pública pela Universidade do
Sul de Santa Catarina (UNISUL), pós-graduado em Língua Portuguesa pela
Universidade Barão de Mauá e bacharelando em Educação Física pela
UNINTER. Servidor público há 23 anos, sendo 14 deles, de 1995 a 2010
atuando na Polícia Militar do Estado de São Paulo (cargo de Sargento PM) e
outros 09, de 2010 à atualidade como Agente Federal na Justiça Federal. No
cargo de Agente Federal atuou como chefe de uma microrregião que abarcava
13 municípios, à frente de algumas licitações e contratos públicos, realizando
atualmente a escolta e proteção de autoridades tais como: Ministros do
Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Magistrados sob ameaça etc.
Possui, além de tantos outros, os cursos de Direito Administrativo para
Gerentes no Setor Público e Introdução ao Controle Interno, ambos ofertados
pelo Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) do Senado Federal.
2) Cibele Araújo Clemente do Prado – eleita para o cargo de Conselheira Fiscal
suplente, para mandato de 1 ano.
Dados: brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 41.548.310-4 e do CPF/MF nº 323.104.858-37
Currículo: Cibele A. C. do Prado, advogada, especialista em Direito da
Seguridade Social, atua desde 2012 prestando assessoria e consultoria
jurídica nas áreas previdenciária, trabalhista e cível. Foi membro efetivo da
Comissão de Direito Previdenciário da OAB seccional São Paulo, gestão
2016/2018. Atuou como presidente da Comissão de Convênios do Instituto dos
Advogados Previdenciaristas – IAPE de 2015 a 2016. Foi funcionária da Arthur
Lundgreen Tecidos S/A, tendo atuado nos últimos seis anos no Departamento
de Operações da empresa, com elaboração e análise de Compliance,
apresentações de resultados de controle da empresa junto à diretoria,
aplicação de treinamentos, atuação junto ao jurídico e RH a fim de aplicar
medidas preventivas e disciplinares aos funcionários com cargos de comando.
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Palestrante de temas relacionados ao direito previdenciário e trabalhista.
Professora de Direito Previdenciário na Escola Paulista de Direito em 2018 e
Faculdade Legale de 2016 a 2017.
Assim, a Administração propõe, no presente item, a ratificação, pelos
senhores acionistas, da eleição dos nomes acima elencados.
Obs.: tais membros já tiveram as suas eleições ratificadas na AGOE de
29.04.2019. O que se propõe é nova ratificação, para fins de que os membros
acima acompanhem o mandato dos novos membros a serem eleitos para o
período de 2020/2021.
ITEM 3 DA ORDEM DO DIA
Eleição de até 04 (quatro) membros para compor o Conselho Fiscal da
SPTURIS, e respectivos suplentes, todos para mandato de 01 (um) ano, sendo
03 (três) vagas destinadas à acionista controladora da Companhia, a Prefeitura
Municipal de São Paulo e 01 (uma) vaga destinada a representante dos
acionistas minoritários, nos termos do art. 240 da Lei Federal nº 6.404/76, com
a consequente unificação dos mandatos de todos os Conselheiros Fiscais
A Administração informa que foram recebidas 02 (duas) indicações, pela acionista
controladora, para composição do Conselho Fiscal da Companhia. Assim, a
Administração coloca ao crivo do seu acionista controlador a aprovação dos
seguintes nomes:
1) Marco Antônio Torres Passos – para membro titular
Dados: brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG
n.º 5.634.683-9 SSP/SP e do CPF n.º 901.571.178-04
Currículo: Graduado em engenharia eletro eletrônica pela Faculdade de
Engenharia Industrial (FEI) de São Paulo, com pós-graduação em
Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie de São Paulo e
mestrado em Física Nuclear pela USP – CARREI – Área de danos da radiação
e aplicação de radio isótopos, onde participou da montagem do CICLOTRON.
Funcionário Público concursado desde 1978, com 35 anos de experiência em
Administração Pública. Atua como Conselheiro Fiscal na SÃO PAULO
TURISMO S. A. desde 2017. Curso de Especialização em Administração
Pública PRODEP pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
2) Thiago Demétrio de Souza – para membro titular
Dados: brasileiro, casado, auditor fiscal tributário, portador da cédula de
identidade RG n.º 41.356.403-4 SSP/SP e do CPF n.º 341.426.518-46
Currículo: Possui 11 anos de experiência na Administração Pública em
Órgãos de Fiscalização e Controle. Atuou nos exercícios de 2008 a 2011 no
setor de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)
e, atualmente, exerce a função de Diretor de Departamento de Cadastros
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(mobiliário e imobiliário) na Subsecretária da Receita da Fazenda Municipal de
São Paulo. Graduado em Logística e Transportes pela Faculdade de
Tecnologia do Estado de São Paulo, também cursou Ciência da Computação
pela USP-São Carlos e Sistemas de Informação pela Unesp-Bauru. Iniciou sua
carreira como técnico bancário do Banco Nossa Caixa S.A. e possui formação
técnica em processamento de dados pelo colégio técnico industrial “Prof. Isaac
Portal Roldan” (CTI – Unesp). Ocupa o cargo de Auditor Fiscal Tributário
Municipal da Fazenda desde agosto de 2012.
3) Rafael Barbosa de Sousa – para membro suplente
Dados: brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da cédula de
identidade RG nº 37.578.249-7 SSP/SP e do CPF nº 368.310.218-75
Currículo: Graduado em Direto pela Universidade de São Paulo – Faculdade
de Direito do Largo São Francisco (Turma 2012). É servidor concursado
desde 2013, tendo atuado como Assessor Judiciário no Tribunal de Justiça
de São Paulo e, desde 2014, atua como Auditor-Fiscal Tributário Municipal.
Ocupa cargos de gestão desde 2015, inicialmente como Diretor da Divisão
de Legislação, Normas, Consultas e Estudos Tributários e, atualmente, como
Diretor do Departamento de Tributação e Julgamento da Subsecretaria da
Receita Municipal de São Paulo. É Presidente do Conselho Fiscal da SPDA
– Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos desde
abril de 2018.
Com relação à vaga destinada ao acionista minoritário, a Administração informa
acerca da publicação, no dia 27.03.20, do Aviso aos Acionistas, das Informações
aos Acionistas e do Boletim de Voto à Distância, todos com as informações
necessárias para exercício deste direito.
Por fim, a Administração propõe aos senhores acionistas a unificação do
mandato de todos os membros do Conselho Fiscal, sendo referido mandato
de 1 (um) ano, isto é, de 29.04.2020 a 29.04.2021, conforme abaixo.
Membros Titulares:
1)
2)
3)
4)

Valdemiro Salema Cardoso – já eleito como representante dos empregados
Marco Antônio Torres Passos – indicado pela acionista controladora
Thiago Demétrio de Souza – indicado pela acionista controladora
Membro a ser indicado – vaga em aberto para representante dos acionistas
minoritários

Membros Suplentes:
5) Cibele Araújo Clemente do Prado – já eleita como representante dos
empregados
6) Rafael Barbosa de Sousa – indicado pela acionista controladora
7) Membro a ser indicado – vaga em aberto para representante dos acionistas
minoritários.
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ITEM 4 DA ORDEM DO DIA
Eleição de novos membros para comporem o Comitê de Elegibilidade da
Companhia, em substituição aos Srs. Orlando Tosi e Roberto César Ferreira,
e consequente consolidação da composição de referido Comitê
A presente proposta visa alterar a composição do Comitê de Elegibilidade da
Companhia, nos termos do art. 38 do Estatuto Social da Companhia, substituindo
os Srs. Orlando Tosi e Roberto César Ferreira pelos senhores João Paulo Aluizio e
Roberto Miguel, ambos colaboradores da SPTURIS (conforme exigência do
Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade).
Dados do Sr. João Paulo Aluizio: brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº
32.252.526-3 e do CPF nº 296.939.528-20
Dados do Sr. Roberto Miguel: brasileiro, casado, contador e engenheiro, portador
do RG nº 19.896.831 e do CPF 175.859.388-10.
ITEM 5 DA ORDEM DO DIA
Homologação do Aumento de Capital social da Companhia aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária de 17.02.2020
A Administração da Companhia propõe a aprovação da homologação do
aumento do capital social, conforme disposições da Proposta da
Administração datada de 27.01.2020 e conforme novas informações a serem
disponibilizadas na CVM quando encerrados os prazos legais referentes às
sobras de ações.

São Paulo, 27 de março de 2020.

OSVALDO ARVATE JR.
Diretor Presidente
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