SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967

MAPA DE VOTAÇÃO À DISTÂNCIA CONSOLIDADO
A SÃO PAULO TURISMO S.A. (“Companhia” ou “SPTURIS”), nos termos da
Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada (“ICVM 481/09”), mais
especificamente com relação ao seu art. 21-W, §3º, vem, por meio deste,
disponibilizar ao mercado e aos seus acionistas o mapa de votação sintético
consolidado relativo à Assembleia Geral Ordinária de 29.04.2019:
MATÉRIA
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 2018.
MATÉRIA
Ratificação da eleição dos representantes dos
empregados da Companhia nos Conselhos de
Administração e Fiscal, conforme art. 19 da Lei
Federal nº 13.303/16.
MATÉRIA
Eleição de até 07 (sete) membros para compor o
Conselho de Administração da SPTURIS, todos
para mandato de 02 (dois) anos, sendo 06 (seis)
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. 19 da
Lei Federal nº 13.303/16, com a consequente
unificação dos mandatos de todos os Conselheiros
de Administração.
MATÉRIA
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
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termos do art. 240 da Lei Federal nº 6.404/76, com
a consequente unificação dos mandatos de todos
os Conselheiros Fiscais.
MATÉRIA
Eleição de novo membro para compor o Comitê de
Elegibilidade da Companhia, em substituição ao
Sr. José Marcos Miziara Filho, e consequente
consolidação da composição de referido Comitê.
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São Paulo, 25 de abril de 2019.

MARCO AURÉLIO CARREIRA
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores
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