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 26/10/2015, 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 22/10/2015.
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 97% do capital votante, no sentido de promover
alteração de um membro do Conselho de Administração, com a eleição do Sr. Alexssander de Paula
Soares em substituição à Sra. Rosemeire Maria da Silva.
Abaixo a qualificação do candidato indicado para o Conselho de Administração:
ALEXSSANDER DE PAULA SOARES
Jornalista
CPF n.º 192.243.268-70
42 anos
Currículo:
Câmara Municipal de São Paulo
Cargo exercido: chefe de gabinete do vereador Masataka Ota
Período: janeiro de 2013 a março de 2015
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Funções executadas: gerenciamento do gabinete, prestação de contas do gabinete, planilha de
pagamento dos funcionários comissionados e orientação na assessoria de comunicação
Prefeitura de Santo André
Cargo exercido: Secretário Municipal de Comunicação
Período: janeiro de 2009 a dezembro de 2013
Funções executadas: organização da comunicação social da administração pública
Formação profissional
Jornalista – MTB (registro profissional) 30838
Formado em 2000 pela Universidade Metodista do Estado de São 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, 08 de outubro de 2015.

ALCINO REIS ROCHA
Diretor Presidente

2

