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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 30 de setembro de 2020, às 11:00h, de forma virtual em razão do
estado de emergência causado pelo COVID-19, via Microsoft Teams.

PRESENÇAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Sr. Marcos Arbaitman –
Presidente, Sr. Wanderley Messias da Costa – Vice-presidente, Sr. Alexandre Pedercini Issa, Sr.
André Luiz Pompeia Sturm, Sr. Jânio Quadros Neto, Sr. Rogério Pereira Vicente, Sr. Osvaldo
Arvate Júnior e Sra. Kassia Caldeira.
Presentes como convidados, Sr. Rodrigo Kluska, Sr. Guilherme Birello, Frederico Hannah Mattar
Rozanski, Sr. João Paulo Aluízio e Sr. Marcelo Simões Quinteiro.

INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião do Conselho de Administração por voto da unanimidade dos
presentes.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Marcos Arbaitman e Secretária, Sra. Ana Paula Silva.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação dos resultados da Companhia até agosto/2020; (ii)
Atualização acerca do processo de concessão do Anhembi; e (iii) Outros assuntos pertinentes

REGISTROS e DELIBERAÇÕES:
Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Marcos Arbaitman, saudou os membros do
Conselho e demais convidados. Após, iniciou a apreciação dos itens previstos na Ordem do Dia.
Com relação ao item (i) o Gerente de Controladoria e o Diretor Financeiro realizaram a
apresentação aos membros do Conselho de Administração presentes das Demonstrações
de Resultados da Companhia relativas até o mês de Agosto de 2020. Como exposto pelo
Sr. Marcos Arbaitman, este não é assunto que depende de aprovação, portanto todos os
conselheiros presentes passam a ter conhecimento do conteúdo deste documento.

O conselheiro representante dos empregados Sr. Rogério Pereira Vicente pontuou a questão
sobre o quadro de funcionários apresentado, colocou sua observação de que não houve
diminuição do número de funcionários de livre provimento, havendo assim uma
desproporcionalidade uma vez que houve redução no quadro de funcionários de carreira.

O Presidente do Conselho passou então a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Sr.
Rodrigo Kluska, que iniciou sua fala informando que houve sim redução no quadro de
funcionários em livre provimento, e que em maio de 2020, quando assumiu a gestão como Diretor
Presidente haviam 50 (cinquenta) empregados de Livre Provimento e 02 (duas) funcionárias
cedidas de outros órgãos da PMSP. Continuou a fala pontuando que desde então determinou:
(i) redução do número de empregados de Livre Provimento, ao menos na mesma proporção da
redução de empregados de "carreira"; (ii) contratação de novos funcionários de livre provimento
somente com a demissão de outro, ou seja, substituição; e (iii) eliminação dos contratos de
funcionários cedidos de outros órgãos da PMSP. Declarou ainda que no mês de outubro/20 a
Companhia conta com 47 (quarenta) empregados de Livre Provimento e 01 (uma) colaboradora
cedida, que terá o seu contrato finalizado até o final do mês de novembro/20.

Sr. Marcos Arbaitman fez os agradecimentos sobre os esclarecimentos apresentados, e
concedeu novamente a palavra ao Sr. Rodrigo Kluska para que este desse detalhes do
andamento do processo de concessão, item (ii) da ordem do dia. Assim, com a palavra Sr.
Rodrigo Kluska informou que o Edital da Concessão foi publicado em 22/09/2020, e que há
percepção positiva por parte de SPParcerias e SPNegócios quanto a ter empresas interessadas
em participar da Concorrência Internacional para a Concessão do Complexo Anhembi.

Ainda com a palavra, Sr. Rodrigo Kluska informou que foi apresentado ao Prefeito Bruno Covas
projeto para abertura do Sambódromo com objetivo de uso da área pela população como espaço
de lazer, o que gerará ainda receita para a SPTURIS por meio de parcerias com a iniciativa
privada.

Dada a palavra os conselheiros, Sr. André Luiz Pompeia Sturm registrou sua parabenização a
gestão pela iniciativa do projeto de abertura do Sambódromo como área de lazer, pontuou que
esta iniciativa é admirável, e destacou que poucas vezes se vê iniciativas originais e simples
como esta, dando uso ao equipamento público, principalmente no momento em que a população
carece de lugares em que possa se divertir com segurança, e seguindo os protocolos de saúde.

ERRATA: Na ata da reunião ordinária do conselho de administração realizada em 26 de agosto
de 2020 onde lê-se “...hoje (30/06/2020) às 14h00 o projeto passará por novamente por
aprovação de CMDP...”, leia-se “...hoje (26/08/2020) às 14h00 o projeto passará por novamente
por aprovação de CMDP...”

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, 30 de setembro de 2020.
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