SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 25 de março de 2021, às 15:00h, de forma virtual em razão do estado
de emergência causado pelo COVID-19.
PRESENÇAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza,
Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Jesus Pacheco Simões, Eduardo José de Souza e a suplente
Sra. Cibele Araújo Clemente do Prado.
Presentes, ainda, o Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes – Diretor Presidente, Sr. Rodrigo
Kluska Rosa – Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Sr. Guilherme Tadeu Pontes
Birello, Sr. João Paulo Aluizio – Gerente de Controladoria e Sr. Marcelo Simões Quintero –
Coordenador.
INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho Fiscal por voto da unanimidade dos presentes.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Os Conselheiros Fiscais e a Secretária, Ana Paula Silva.
ORDEM DO DIA: Exame e manifestação quanto ao Relatório da Administração, as
Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do
Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020.
REGISTROS e DELIBERAÇÕES:
Foi colocado em votação o item único Ordem do Dia, tendo sido disponibilizadas para exame e
apreciação de todos os Conselheiros Fiscais as versões finais do Relatório da Administração,
Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório do
Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020,
devidamente analisadas e aprovadas pela Diretoria Executiva da SPTURIS, em reunião
realizada em 23/03/2021, e pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em
24/03/2021, e que contou com a participação de representantes deste Conselho Fiscal da
Companhia, em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do art. 163, da Lei 6.404/76.
Na sequência, os membros do Conselho Fiscal, em atendimento às suas atribuições legais e
estatutárias, tendo em vista o recebimento, após a Reunião da Diretoria de 23/03/2021, de todos
os documentos objeto da deliberação em exame, e considerando, ainda, que realizaram as
diligentes e detalhadas análises que julgaram necessárias, examinaram, mais uma vez, as
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e
constataram que tais documentos, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes,
juntamente com o Relatório da Administração e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário,

encontram-se em boa ordem para serem remetidos para o exame dos acionistas em Assembleia
Geral Ordinária a ser oportunamente convocada.
Nesse sentido, foi aberta a palavra para que os Conselheiros pudessem opinar sobre o Relatório
da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos Auditores
Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário.
Houve questionamentos por parte dos Conselheiros Fiscais referente aos valores devidos pela
Secretaria da Saúde, o Gerente de Controladoria esclareceu que a Secretaria da Saúde
reconheceu o débito, encaminhando o pedido de pagamento deste montante à Secretaria da
Fazenda, que por sua vez a devolveu o processo à Secretaria da Saúde para que esta
regularizasse o pedido, que deveria ter sido feito àquela Secretaria via DEA (Despesas de
Exercícios Anteriores).
Sobre a ênfase do Auditor Independente referente às perdas de receita pela Companhia, o
Conselheiro Sr. Eduardo José de Souza solicitou esclarecimentos. Assim, o Sr. Chefe de
Gabinete informou: que devido a competitividade do mercado e demais acontecimentos, como a
pandemia pelo vírus COVID-19, que afetou mundialmente, e severamente, o setor de feiras e
eventos, houve uma real queda e acúmulo de perdas de receitas para a Companhia, porém que,
em contraponto temos o processo de Concessão do Complexo Anhembi, e a recuperação de
eventos importantes que eram realizados anteriormente no Parque Anhembi, fatos que
trouxeram incremento à receita, e ainda que a SPTURIS teve a oportunidade de atuar em
diversas ações de combate à pandemia junto à Prefeitura de São Paulo, o que a remunerou
através dos serviços prestados e da cessão dos espaços do Parque Anhembi.
Assim, o Conselho Fiscal, por maioria de votos dos presentes, manifestou-se favoravelmente em
relação ao Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório dos
Auditores Independentes e o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, todos referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2020, tendo recomendado que sejam os referidos
documentos aprovados na sua íntegra pela Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente
realizada.
A Conselheira Suplente Sra. Cibele Araújo Clemente do Prado votou contra a aprovação dos
documentos pelas seguintes justificativas:
“A SP Turismo despendeu recursos com a concessão do espaço para o Hospital de Campanha
contra o COVID-19 no período de março a junho/2020 com processo de indenização e no período
de julho a novembro/2020 com contrato reconhecido, porém de acordo com a Demonstração
Financeira até 31.12.2020, apesar dos lançamentos de parte dos valores gastos, não restou
demonstrado de forma efetiva a gestão para o recebimento da despesa, bem como, quais
contratos foram formalizados até o encerramento das atividades do hospital. Além de incorrer
em pagamento de impostos referente a esta ação.
Desta forma, considerando que aprovação da DF reflete em um interesse público, as contas do
exercício de 2020 é ferramenta essencial perante terceiros para a analisar os resultados
financeiros e tomada de decisão por parte de acionistas e demais investidores.

Assim, na condição de membro do Conselho Fiscal, VOTO CONTRÁRIO A APROVAÇÃO DO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2020 (relatório administração 2020).”
Por fim, tendo em vista a deliberação acima tomada, os membros titulares do Conselho Fiscal,
assinaram o “Parecer do Conselho Fiscal”, que será disponibilizado aos acionistas da
Companhia, juntamente com os demais documentos mencionados nos artigos 133 da Lei das
Sociedades por Ações.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra,
foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário.
Reabertos os trabalhos, foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido
assinada pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio.
São Paulo, 25 de março de 2021
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(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 25 de
março de 2021)

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da SÃO PAULO TURISMO S/A, em reunião,
examinaram as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado aos 31 de dezembro de 2020,
com base nos acompanhamentos realizados durante o exercício financeiro, e à vista do relatório
dos auditores da Berkan Auditores Independentes S/S, são de parecer que os referidos
documentos refletem a situação econômica e financeira da Empresa, em 31 de dezembro de
2020, razão pela qual encaminham para aprovação na Assembleia Geral dos Senhores
Acionistas.
São Paulo, 25 de março de 2021.
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