SÃO PAULO TURISMO S/A
CNPJ: 62.002.886/0001-60
NIRE: 353.00015967
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados Senhores,
Tendo em vista que será convocada Assembleia Geral Ordinária para as 11h30 min do dia
28/04/2017, a São Paulo Turismo S/A, por meio do seu Diretor Administrativo Financeiro e de
Relação com Investidores presta as seguintes informações gerais:
I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
1. Os assuntos a serem objetos de deliberação são:
Em Assembleia Geral Ordinária:
1. Prestar informações acerca das demonstrações financeiras, relatório da administração,
destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos, todas relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2016;
2. Eleição dos membros do Conselho de Administração e ratificação da eleição realizada pelos
empregados da empresa, que elegeu um membro para o Conselho de Administração;
3. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e ratificação da eleição realizada
pelos empregados da empresa, que elegeu um membro efetivo e um suplente para o Conselho
Fiscal.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
1. Deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores para o exercício de 2017.
A PMSP é detentora de 97,6% do capital votante (4.944.283 ações ordinárias e 16.666 ações
preferenciais Classe B. A posição que temos a receber da PMSP, como cliente, são originadas pela
cobrança de prestação de serviços de planejamento e execução de eventos, em condições
comutativas, no valor de R$ 9.360 mil.
II – DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO RELATIVO AO EXERCÍCIO FINDO EM
31/12/2016
Não há proposta quanto à distribuição de dividendos face aos prejuízos acumulados. Portanto não
são apresentadas as informações indicadas no Anexo 9-1-11 da Instrução CVM 481/09, referentes à
destinação do Lucro Líquido.

1

III - ESCLARECIMENTOS
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 Assembleia deverão
apresentar extrato atualizado de sua posição acionária fornecida pela instituição custodiante.
Para facilitar os trabalhos na Assembleia, a empresa solicita que os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na Assembleia 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 26/04/2017.
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%.
São Paulo, 13 de abril de 2017.

AFONSO CELSO DE BARROS SANTOS
Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores
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ANEXO II
Conforme art. 10 da Instrução CVM 481/09, sempre que a assembleia geral for convocada
para eleger administradores ou membros do conselho fiscal, a companhia deve fornecer: I
– no mínimo, as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência,
relativamente aos candidatos indicados ou apoiados pela administração ou pelos acionistas
controladores.
Nota: Quanto ao item 12.6, a participação dos membros dos dois conselhos nas reuniões, em
termos percentuais, foi de quase 100%. São realizadas doze reuniões ordinárias ao longo do
exercício. Nenhum dos conselheiros ausentou-se em mais do que uma reunião. Os itens 12.7 e
12.8 não se aplicam à Companhia, pois não possui comitês estatutários, bem como comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração que participaram em processo de decisão dos
órgãos de administração ou como consultores ou fiscais.
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela

Ratificação da eleição realizada pelos empregados da empresa, que elegeram um membro
para o Conselho de Administração:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nome
data de nascimento
profissão
CPF
cargo eletivo ocupado
data de eleição
data da posse
prazo do mandato
outros cargos ou funções
exercidos no emissor
j) se
foi
eleito
pelo
controlador ou não
k) se é membro independente
l) número
de
mandatos
consecutivos

ROGÉRIO PEREIRA VICENTE
24/12/1966
Analista Administrativo/Licenciatura em letras
085.307.968-45
Conselheiro de Administração
28/04/2017
28/04/2017
2 anos
Não
Não

m) i) Experiência profissional durante os últimos 5 anos
Período
nome
da Setor
Cargo
empresa

Outubro de 1989 São
Paulo Gerência
de Analista
atual
Turismo S/A
Controladoria
Administrativo

Se a empresa é
controlada pelo
acionista
controlador do
emissor
Sim
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ii) indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor (últimos 5 anos)
Período
nome
da Setor
Cargo
Se a empresa é
empresa
controlada pelo
acionista
controlador do
emissor
-

n) Eventos nos últimos 5 anos
ii) Condenação na CVM

i) Condenação criminal

-

-

iii) Condenação judicial
ou administrativa
para prática de
atividade

-

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:
Administradores do Administradores do Administradores do Administradores do
emissor
emissor
e emissor ou de suas emissor
e
administradores de controladas, diretas administradores das
controladas, diretas ou
indiretas
e sociedades
ou indiretas, do controladores
controladoras
emissor
diretos ou indiretos diretas e indiretas do
do emissor
emissor
12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle, mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
Sociedade
Controlador direto Caso seja relevante, fornecedor, cliente,
controlada, direta ou ou
indireto
do devedor ou credor do emissor, de sua
indiretamente, pelo emissor
controlada ou controladoras ou controladas
emissor,
com
de alguma dessas pessoas.
exceção daquelas em
que
o
emissor
detenha, direta ou
indiretamente,
a
totalidade do capital
social
-
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Ratificação da eleição realizada pelos empregos da empresa, que elegeram um membro
efetivo e um suplente para o Conselho Fiscal:

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Nome
data de nascimento
profissão
CPF
cargo eletivo ocupado
data de eleição
data da posse
prazo do mandato
outros cargos ou funções
exercidos no emissor
x) se
foi
eleito
pelo
controlador ou não
y) se é membro independente
z) número
de
mandatos
consecutivos

PAULO GALDINO COELHO
15/02/1951
Administrador de Empresas
277.243.958-53
Conselheiro Fiscal Efetivo
28/04/2017
28/04/2017
2 anos
Não
Não

aa) i) Experiência profissional durante os últimos 5 anos
Período
nome
da Setor
Cargo
empresa

Janeiro de 2005 São
Paulo Gerência
de Gerente
a Maio de 2016
Turismo S/A
Contabilidade e
Finanças

Se a empresa é
controlada pelo
acionista
controlador do
emissor
Sim

ii) indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor (últimos 5 anos)
Período
nome
da Setor
Cargo
Se a empresa é
empresa
controlada pelo
acionista
controlador do
emissor
-

bb)Eventos nos últimos 5 anos
v) Condenação na CVM

iv) Condenação criminal

-

-

vi) Condenação judicial
ou administrativa
para prática de
atividade
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12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:
Administradores do Administradores do Administradores do Administradores do
emissor
emissor
e emissor ou de suas emissor
e
administradores de controladas, diretas administradores das
controladas, diretas ou
indiretas
e sociedades
ou indiretas, do controladores
controladoras
emissor
diretos ou indiretos diretas e indiretas do
do emissor
emissor
12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle, mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
Sociedade
Controlador direto Caso seja relevante, fornecedor, cliente,
controlada, direta ou ou
indireto
do devedor ou credor do emissor, de sua
indiretamente, pelo emissor
controlada ou controladoras ou controladas
emissor,
com
de alguma dessas pessoas.
exceção daquelas em
que
o
emissor
detenha, direta ou
indiretamente,
a
totalidade do capital
social
-

cc) Nome
dd)data de nascimento
ee) profissão
ff) CPF
gg) cargo eletivo ocupado
hh)data de eleição
ii) data da posse
jj) prazo do mandato
kk)outros cargos ou funções
exercidos no emissor
ll) se
foi
eleito
pelo
controlador ou não
mm)
se
é
membro
independente
nn)número
de
mandatos
consecutivos

SIMONE APARECIDA VICENTINI
01/07/1975
Advogada
259.837.558-03
Conselheira Fiscal Suplente
28/04/2017
28/04/2017
2 anos
Não
Não

oo) i) Experiência profissional durante os últimos 5 anos
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Período

nome
da Setor
empresa

Janeiro de 2015 Companhia
a Janeiro de Paulista
de
2016
Eventos
e
Turismo
Março de 2011 a Secretaria
de
Março de 2013
Estado
da
Cultura
Janeiro de 2007 Secretaria
de
a Março de 2011 Estado
dos
Transportes
Metropolitanos

Cargo

Chefia
Gabinete

de Chefe
Gabinete

Chefia
Gabinete

de Assessora
Jurídica
Gabinete
de Assessora
Jurídica
Gabinete

Chefia
Gabinete

Se a empresa é
controlada pelo
acionista
controlador do
emissor
de Não

Não
do
Não
do

ii) indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor (últimos 5 anos)
Período
nome
da Setor
Cargo
Se a empresa é
empresa
controlada pelo
acionista
controlador do
emissor
-

pp)Eventos nos últimos 5 anos
viii) Condenação na
CVM

vii) Condenação criminal

-

-

ix) Condenação judicial
ou administrativa
para prática de
atividade

-

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:
Administradores do Administradores do Administradores do Administradores do
emissor
emissor
e emissor ou de suas emissor
e
administradores de controladas, diretas administradores das
controladas, diretas ou
indiretas
e sociedades
ou indiretas, do controladores
controladoras
emissor
diretos ou indiretos diretas e indiretas do
do emissor
emissor
12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle, mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
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Sociedade
controlada, direta ou
indiretamente, pelo
emissor,
com
exceção daquelas em
que
o
emissor
detenha, direta ou
indiretamente,
a
totalidade do capital
social
-

Controlador direto Caso seja relevante, fornecedor, cliente,
ou
indireto
do devedor ou credor do emissor, de sua
emissor
controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas.

-

-

Os demais candidatos para o Conselho Administração, em um total de 9 (nove) candidatos, bem
como aos cargos de Conselheiros Fiscais 4 (quatro) Titulares e 4 (quatro) suplentes serão
indicados pela acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo.
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