ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SÃO PAULO TURISMO S/A.
CNPJ N.º 62.002.886/0001-60
NIRE: 353.00015967
Dia, Hora e Local: Aos 13 (treze) dias de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 11h30 min, na
sede social da empresa, situada na Avenida Olavo Fontoura n.º 1209, São Paulo, em primeira
convocação. Quorum: Presentes os acionistas representando mais de dois terços do capital
votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Publicações e
Convocação: O edital de convocação foi publicado no Jornal “Diário de São Paulo”, nas edições
de 28/06/2016 pg. 21; 29/06/2016 pg. 31 e 30/06/2016 pg. 21 e no Diário Oficial do Estado de
São Paulo - Caderno Empresarial, nas edições de 28/06/2016 pg. 45; 29/06/2016 pg.38 e
30/06/2016 pg. 38. “Ordem do Dia: 1) Autorização de abertura de processo de licitação pública
para concessão de obra, com outorga onerosa, compreendendo a construção, implantação,
manutenção, gestão e operação de uma Arena Multiuso no Complexo Anhembi. São Paulo, 27
de junho de 2016. Alcino Reis Rocha, Diretor Presidente.” Mesa e Instalação: Em consonância
com o artigo 10 do Estatuto Social da empresa, os trabalhos foram abertos pelo Sr. Gilvan
Cândido da Silva, que dirigiu a palavra aos ilustres senhores presentes à mesa desejando boas
vindas, e informou estar presente a esta Assembleia a Ilma. Procuradora do Município, Dra.
Simone Andréa Barcelos Coutinho, Registro Funcional n.º 696.766-3, devidamente
credenciada para representar a acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo. Na
sequência, foram apresentados os nomes de Gilvan Cândido da Silva e de Miquéias de Morais
para presidir e secretariar a reunião, o que foi aceito pelos presentes. Deliberação: Foi
apresentada a matéria constante do único item da pauta 1): A acionista majoritária, por
intermédio de sua procuradora propõe e é aprovada por unanimidade, a ratificação da decisão do
Conselho de Administração, no sentido de autorizar abertura de licitação pública, na modalidade
de concorrência internacional, para concessão de obra, com outorga onerosa, compreendendo a
construção, implantação, manutenção, gestão e operação de Arena Multiuso no Complexo do
Anhembi, em área de propriedade da empresa, contendo cerca de 21.685,50 m², localizada ao sul
da área da concentração do Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo. Colocada a palavra à
disposição, como ninguém fez uso dela, e estando esgotada a Ordem do Dia, o Presidente da
Mesa, Sr. Gilvan Cândido da Silva, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata, que,
após lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes, tendo sido autorizada a extração das
cópias legais. São Paulo, 13 de julho de 2016. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio.
Gilvan Cândido da Silva, Presidente da Mesa, Miquéias de Morais, Secretário e Simone
Andréa Barcelos Coutinho, Representante da acionista majoritária, a Prefeitura do Município
de São Paulo.
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