SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 07 de Junho de 2021, às 14:00h, de forma virtual, via plataforma
Microsoft Teams, em razão do estado de emergência causado pelo COVID-19.
PRESENÇAS: Presentes os membros da Diretoria Executiva, Srs. Luiz Alvaro Salles Aguiar de
Menezes – Diretor Presidente, Daniel Glaessel Ramalho – Diretor Jurídico e de Conformidade,
Raymundo Pedro Gonçalves Filho – Diretor de Representação dos Empregados, Rodrigo Kluska
– Diretor de Gestão e de Relação com Investidores, Sandro Augusto Cuoghi – Diretor de
Negócios e Thiago Antunes Cavalca Reis Lobo – Diretor Clientes e Eventos, ausente
justificadamente a Sra. Fernanda Ascar de Albuquerque Abranches Oda, respondendo
interinamente pela Diretoria de Turismo (Ato DPR nº 008/2021).
INSTALAÇÃO: Instalada a Reunião da Diretoria Executiva por voto da unanimidade dos
presentes.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Luiz Alvaro Salles Aguiar de Menezes. Secretária,
Ana Paula Silva.
ORDEM DO DIA: (i) Aprovação dos documentos referentes ao regramento para instituição do
Programa de Demissão Voluntária (PDV) – 2021; (ii) outros assuntos.
REGISTROS e DELIBERAÇÕES:
O Diretor Presidente, saudou os presentes e agradeceu a presença dos demais Diretores para
discussão acerca do item da Ordem do Dia da presente reunião.

Dada a palavra ao Diretor de Gestão e de Relações com investidores passou a expor sobre a
matéria, assunto único da ordem do dia, informando que o programa de demissão voluntária
(PDV) tem como objetivo reduzir as despesas com a folha de pagamento para adequação do
quadro de pessoal, sendo ele parte da reestruturação estratégica, econômica, administrativa
e financeira da São Paulo Turismo S/A para manter a sustentabilidade da Companhia, tendo
em vista a assinatura do contrato da Concessão do Complexo Anhembi junto à
Concessionária.

Posto em discussão o único assunto da ordem do dia, sendo considerado o cenário em que a
adesão de todos os 145 (cento e quarenta e cinco) colaboradores elegíveis, com o valor
máximo de investimento de R$ 16.112.134,00 (dezesseis milhões, cento e doze mil, cento e

trinta e quatro reais) seja efetuada, os Diretores aprovaram, por unanimidade dos votos, o
conteúdo dos documentos referentes ao regramento para instituição do Programa de
Demissão Voluntária (PDV) – 2021, os quais passarão por aprovação e parecer dos
Conselhos de Administração e Fiscal.

A Diretora de Turismo, apesar de ausente, registrou seu voto favorável ao tema por
correspondência eletrônica: “deixo aqui registrado o meu voto favorável a proposta
apresentada dos documentos referentes ao regramento para instituição do Programa de
Demissão Voluntária. E reforço a importância de definirmos uma boa estratégia de
comunicação junto aos funcionários para que o processo seja conduzido de forma
transparente e tenhamos sucesso com a implementação do plano.”

O Diretor de Representação dos Empregados reforçou ainda que as discussões sobre o PDV
devem, em próxima fase, passar por deliberações junto aos órgãos de representação dos
empregados (DRE, CRE e Sindicato), o que foi ratificado pelo Diretor Presidente
.
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.
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