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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 27 de Janeiro de 2021, às 15:00h, de forma virtual em razão do estado
de emergência causado pelo COVID-19, via Microsoft Teams.

PRESENÇAS: Presentes os membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Thiago Demétrio Souza,
Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Jesus Pacheco Simões, Eduardo José de Souza e Sra. Cibele
Araújo do Prado Clemente.

Presentes como convidados Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes, Sr. Guilherme Birello, Sr.
Rodrigo Kluska, Sr. João Paulo Aluízio e Sr. Marcelo Simões Quinteiro.

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: (i) Apresentação dos resultados da Companhia até dezembro/2020; (ii)
Apreciação do Plano de Trabalho do CF - mês de referência: janeiro/2021; (iii)
Atualizações/informações acerca do Processo de concessão do Complexo Anhembi; (iv) Outros
assuntos
REGISTROS e DELIBERAÇÕES:
Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais, registraram que tomaram
conhecimento da apresentação dos resultados da Companhia até o mês de Dezembro de 2020.
Alguns questionamentos pontuais foram feitos pelos Conselheiros:
1) Sobre o quadro “DRE Acumulado” há a previsão do pagamento dos impostos referentes
ao valor de R$ 14,3 milhões a receber pela Secretaria da Saúde, sendo assim os
Conselheiros questionaram se houve o reconhecimento da dívida. Foi esclarecido que o
valor foi reconhecido, que a prestação de contas já foi devidamente encaminhada para a
Secretaria de Saúde, e que os valores serão pagos por indenização, aguardando-se
apenas o trâmite interno por parte da Secretaria.

2) Sobre os valores em provisão da área jurídica, foi esclarecido que são referentes à
processo administrativo de impugnação dos valores de IPTUs (cobranças retroativas de
2014 a 2019) do terreno do Parque Anhembi, e que a Gerência Jurídica já se manifestou
pela manutenção do mesmo impacto na contabilidade da Companhia, uma vez que
mesmo que haja decisão administrativa no sentido de que os valores são de fato devidos,
cabe ainda ação judicial.

Referente ao item (ii) da Ordem do Dia, os Conselheiros Fiscais registram a análise dos
seguintes itens relativos ao mês de janeiro de 2021: 1 Situação Geral das contas acompanhamento do Guia Gerencial (mês de referência: dezembro/2020), 1.1 Financeiro - Fluxo
de Caixa mensal e Projeção Anual (previsto realizado), 1.1.1 Examinar a evolução dos Créditos
a Receber em atraso, 1.1.2 Examinar a situação das Contas a Pagar em atraso, 1.2
Acompanhamento da Execução do Orçamento 2021 (previsto realizado), 1.3
Contabilidade/Prévia – Demonstrações Financeiras/Contábeis - Exercício 2020, 1.4
Compromisso de Desempenho Institucional (Decreto 53.916/13); 2 Examinar atualização do
SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta; 3 Acompanhamento da
Regularidade
Fiscal,
3.1
Certidão
Negativa
de
Débitos
Tributários
(Federais/Estaduais/Municipais), 3.2 Certidão Negativa de Débitos Previdenciários
3.3 Certidão de Regularidade junto ao /FGTS, 3.4 Adimplência no Cadastro Informativo (CADIN)
nas esferas (Federais/Estaduais/Municipais); 4 Examinar as atas das reuniões, 4.1 Diretoria
Executiva, 4.2 Conselho de Administração, 4.3 Cumprimento do parágrafo 1º do artigo 163 da
Lei 6.404/76; 5 Acompanhamento dos trabalhos de auditoria, 5.1 Examinar cumprimento de
eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa; 6 Verificar o andamento de desempenho
- Planejamento Estratégico Comercial – 2021; 7 Acompanhamento das despesas de pessoal,
7.1 Folha de pagamento e encargos, 7.2 Regularidade frente aos acordos coletivos, 7.3 Evolução
de eventual passivo trabalhista, 7.4 Alocação do quadro de pessoal, 7.5 Verificar o quantitativo
de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste
quadro; 8 Acompanhamento do Projeto de Privatização da Empresa e Projeto de Lei nº 749/2019;
e 9 Acompanhamento dos Impactos da COVID-19 nos negócios da Companhia

Quanto ao item (iii), seguindo os itens previstos no plano de trabalho, deu-se esclarecimento
acerca do Processo de Concessão do Complexo Anhembi: o Diretor Presidente, Sr. Luiz Alvaro
Salles Aguiar de Menezes, com o uso da palavra, informou que no dia 15 de janeiro de 2021 foi
publicada a homologação do processo licitatório em favor da empresa GL EVENTS BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA., e que, no dia 21 de janeiro de 2021 foi publicado o ato convocatório
para assinatura do contrato que tem por objeto a concessão onerosa de uso do Complexo
Anhembi para reforma, gestão, manutenção, operação e exploração, por particulares,
determinando como prazo final para assinatura do termo o dia 08 de março de 2021, ou seja 30
(trinta) dias úteis da data da publicação, conforme prevê o Edital da Concorrência Internacional
nº 001/2020.

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, 27 de Janeiro de 2021.
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(esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 27 de
janeiro de 2021)

