SÃO PAULO TURISMO S/A
CNPJ: 62.002.886/0001-60
NIRE: 353.00015967
Tendo em vista a convocação da Assembléia Geral Extraordinária para o dia 27/08/2015, às 11h30
min, a São Paulo Turismo S/A, por meio do seu Diretor Presidente presta as seguintes informações
gerais:
O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembléia munido de documento que
comprove sua identidade.
Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas da BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que desejarem participar da Assembléia deverão apresentar
extrato atualizado de sua posição acionária fornecida pela instituição custodiante.
Para facilitar os trabalhos na Assembléia, a empresa solicita que os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na Assembléia a que se refere o presente informe, tenham a firma
reconhecida e sejam depositados, na sede da empresa, na Gerência de Contabilidade e Finanças ou na
Secretaria dos Órgãos Colegiados, até o dia 25/08/2015.
Em atenção ao disposto no art. 4 da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, e tendo em
vista, ainda, o disposto na Instrução CVM n.º 165, de 11 de dezembro de 1991, alterada pela Instrução
CVM n.º 282, de 26 de junho de 1998, a empresa informa que o percentual mínimo do capital votante
para eventual solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 5%.
Em relação ao item da pauta, trata-se de proposta da acionista majoritária da empresa, a Prefeitura do
Município de São Paulo - PMSP, detentora de 98% do capital votante, no sentido de promover
alteração de um membro titular do Conselho Fiscal, com a eleição do Sr. Silas Fonseca Redondo Filho
em substituição ao Sr. Odair Henrique Neto.
Abaixo a qualificação do candidato indicado para o Conselho Fiscal:
SILAS FONSECA REDONDO FILHO
Economista
CPF n.º 046.516.998-80
55 anos
Currículo:
 Formação acadêmica: Bacharel em Economia pela PUC-SP - Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, em 1985.


Nascido em São Paulo – SP, casado, pai de duas filhas, fala inglês e espanhol.

Atividades profissionais:
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2015 – Diretor de Administração e Finanças – Prodam – Empresa de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Município de São Paulo.



2014-2015 – Chefe de Gabinete da Presidência – Prodam – Empresa de Tecnologia da Informação
e Comunicação do Município de São Paulo.



2012-2013 – Diretor de Relações Comunitárias – Petra Energia S.A.


Relacionamento institucional e comunitário em áreas de prospecção de gás e petróleo no Brasil
e na África.


Comunicação com poderes públicos e líderes locais; Diagnóstico sócio-econômico de
comunidades do entorno das áreas de atuação da empresa; Mapeamento de experiências e
projetos; Identificação de stakeholders; Desenho de projetos e estabelecimento de
parcerias.



1995-2012 - Consultor em planejamento e gestão de projetos culturais, educacionais e
institucionais tendo entre seus clientes: Associação Escola da Cidade; Conselho Federal de
Psicologia; Conselho Regional de Psicologia-SP; Fundação CSN; Instituto Arapyaú; Instituto
Brincante; Instituto Socioambiental; Rede Nossa São Paulo; Instituto Ethos de Responsabilidade
Social.
Algumas atividades:


Coordenação institucional do projeto São Paulo 2022 (2009-2011) – montagem e gestão da
equipe técnica, interface entre a mesma e o grupo de realizadores e patrocinadores.
http://www.saopaulo2022.org.br/



Elaboração de edital e gestão do projeto Programa de Apoio à Difusão do Conhecimento
Arqueológico (2010-2012) / montagem do edital, gestão da premiação e acompanhamento
das execuções junto a 12 instituições culturais e acadêmicas. www.sabedital2011.com.br



Elaboração do projeto e edital da II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, Parque
Anhembi, São Paulo (2012) / montagem e gestão da equipe técnica (arquitetos, técnicos,
orçamentistas, consultores jurídico-contábeis). http://mostra.cfp.org.br



Planejamento e administração de projetos culturais, turnês e temporadas no Brasil e
exterior, produção de CD’s, DVD’s e projetos para TV, internet e cinema.
www.antonionobrega.com.br
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Coordenação do prêmio Selo Empresa Cidadã / Associação Comercial de SP, Câmara
Municipal de São Paulo, CIESP, FIESP, Fundação Abrinq, Instituto Ethos, SESC-SP,
SESI-SP.



1991-1994 – Assessoria parlamentar / Câmara dos Deputados.



1989-1990 – Direção de produção de projetos culturais.



1987-1988 – Experiência educacional e sócio-cultural – Londres, Inglaterra.



1985-1986 – Diretor de Programação e Produção – TUCA – Teatro da Universidade Católica, S.
Paulo.

Em relação às informações solicitadas no ANEXO 24 da Instrução Normativa n.º 480/09, item
12.8 “b” i, ii e iii e item 12.9 “a”, “b”, “c” e “d” e 12.10 “a”, “b” e “c”, não há nenhum dos
eventos citados a destacar.
São Paulo, 11 de agosto de 2015.

WILSON MARTINS POIT
Diretor Presidente
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