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CNPJ N° 09.062.893/0001-74

NIRE sob o n° 35.3.0034699-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA DA 

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL 

DE 2020. Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2020, às onze horas, na 

sede da Sociedade, na Avenida Dr. Altino Arantes, 410, Centro, São Sebastião, 

Estado de São Paulo, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - 

JUCESP, NIRE sob o n° 35.3.0034699-8, registrando-se a convocação por 

Comunicado entregue contra recibo e que, tendo em vista a presença de todos 

os acionistas é considerada regular, conforme previsto no § 4o, artigo 124, da 

Lei n° 6.404/76. Verificada pelas assinaturas lançadas no "Livro de Presença 

dos Acionistas" a existência de número legal e declarando abertos os 

trabalhos, assumiu a Presidência da Assembleia a Senhora Zulaiê Cobra 

Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração, que indicou como Secretária 

a Senhora Adriana Hortega Roque, o qual registrou a presença da Dra. 

Cristiane Vieira Batista de Nazaré, Procuradora do Estado e representante do 

Acionista Majoritário, a Fazenda do Estado; da Senhora Milena Melissa Gomes 

Saraiva, representante do acionista Desenvolvimento Rodoviário S/A - DERSA; 

Cezar Aurélio Trombelli, Diretor Administrativo Financeiro da Companhia Docas 

de São Sebastião; Emilia Ticami, membro titular do Conselho Fiscal; Denise 

Rodrigues Saboya, auditora independente da Russell Bedford Brasil Auditores 

Independentes S/S. Em seguida, a Senhora Procuradora do Estado procedeu à 

leitura do Edital de Convocação, assim redigido: "COMPANHIA DOCAS DE SÃO 

SEBASTIÃO; CNPJ 09.062.893/0001-74; ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia 

Docas de São Sebastião, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de abril de 2020, às llh, na Avenida Dr. 

Altino Arantes, n° 410, Centro, São Sebastião/SP, a fim de deliberarem sobre 

a ORDEM DO DIA abaixo: 1) Assembleia Geral Ordinária; 1.1) Tomada de 

contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações 

Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2019; 1.2) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 1.3) Eleição dos 

Membros do Conselho de Administração e designação de seu Presidente; 1.4) 

Fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários. 2) 

Assembleia Geral Extraordinária; 2.1) Ratificação da Eleição de membros 

do Conselho de Administração; 2.2) Outros assuntos de interesse da 

Sociedade. Abrindo os trabalhos, a Senhora Procuradora do Estado esclareceu 

que a pauta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi submetida à 

apreciação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, recebendo 

apreciação por meio do Parecer CODEC n° 028/2020, de 24 de abril de 2020. 

Estando satisfeitas as formalidades legais, a Senhora Procuradora do Estado, 

ante o Parecer do CODEC n° 028/2020, manifestou-se sobre a matéria a ser 

apreciada no item 1.1 da pauta ordinária, que versa sobre o exame e
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apreciação das demonstrações financeiras do exercício social de 2019. Sobre 

as demonstrações financeiras, a auditoria independente "Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S" opina em seu Relatório, no sentido de que essas 

"as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO - CDSS em 31 de dezembro de 2019, 

o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 

findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil", 

apresentando o seguinte parágrafo de ênfase: "Chamamos a atenção para as 

demonstrações contábeis, que indicam que a Companhia apresentou aumento 

significativo de receita operacional e também incorreu em lucro antes dos 

impostos no valor de R$ 8.076 mil durante o exercício findo de 31 de 

dezembro de 2019, cessando desta forma prejuízo recorrente dos anos 

anteriores, entretanto, no final do exercício de 2016, a Companhia tornou-se 

dependente do Governo do Estado de São Paulo e ainda continua operando 

devido aos aportes do Estado conforme Nota Explicativa 17. Esses eventos 

indicam que na permanência das atuais circunstâncias haverá a necessidade 

de manutenção de subvenção para continuidade operacional da COMPANHIA 

DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO - CDSS. Os detalhes sobre as operações da 

companhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, encontram-se no 

Relatório de Administração. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a 

esse assunto". O resultado do exercício de 2019, de R$ 8.076.900, deverá ser 

absorvido pelo saldo de prejuízos acumulados de períodos anteriores (R$ 

69.375.569) passando a representar R$ 61.298.669. Embasada nas 

manifestações favoráveis dos Conselhos de Administração e Fiscal da 

Companhia, bem como da auditoria independente, recomendou a aprovação da 

posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2019. 

Colocada a matéria em discussão, e, depois, em votação, foi a mesma 

aprovada, por unanimidade. Em continuidade, a Senhora Procuradora do 

Estado, ao abordar o item 1.2 da Ordem do dia, propôs a eleição dos indicados 

como membros titulares do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, que 

exercerão suas funções de acordo com os termos e condições constantes no 

Parecer CODEC n° 028/2020, no qual foram indicados os Senhores(as) JOSÉ 

BENEDITO PRIORI (Io mandato), como efetivo e sua respectiva suplente 

ENERGITA ALVES MOREIRA DOS SANTOS (3o mandato - 2a recondução); 

ISRAEL ALEXANDRE DE SOUZA, como efetivo e sua respectiva suplente 

REGINA ROMERO E PINHEIRO (ambos em 2o mandato - Ia recondução); 

KATHELLEN REGINA DA SILVA DARDIS DE CAMARGO (2° mandato - Ia 

recondução), como efetiva e sua respectiva suplente FELISSA SOUSA 

ALARCON (Io mandato). Por unanimidade, declararam-se eleitos: JOSÉ 

BENEDITO PRIORI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 

da cédula de identidade RG n° 8.719.094-1, inscrito no CPF n° 757.646.958- 

72, com endereço na Av. Rangel Pestana, n° 300 - 5o andar, Centro, São 

Paulo/SP e sua respectiva suplente ENERGITA ALVES MOREIRA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, funcionária pública, portadora cédula de
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identidade RG n° 12.654.573 - X, inscrita no CPF n° 088.171.068-79, com 

endereço na Avenida Rangel Pestana, 300, 6o andar, Centro, São Paulo/SP; 

ISRAEL ALEXANDRE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da 

cédula de identidade RG n° 42.507.093-1, inscrito no CPF n° 309.556.428-76, 

com endereço na Rua da Mooca, n° 1921, Mooca, São Paulo/SP e sua 

respectiva suplente REGINA ROMERO E PINHEIRO, brasileira, casada, chefe 

do cerimonial do Governo do Estado de São Paulo, portadora da cédula de 

identidade RG n° 27.774.358-8, inscrita no CPF n° 322.032.618-89, com 

endereço na Avenida Morumbi, 4.500, São Paulo/SP; KATHELEEN REGINA 

DA SILVA DARDIS DE CAMARGO, brasileira, casada, servidora pública, 

portadora da cédula de identidade RG n° 34.052.959-3, inscrita no CPF n° 

294.071.528-98, com endereço na Praça Ramos de Azevedo, n° 254, 5o 

andar, Centro, São Paulo/SP; e sua respectiva suplente FELISSA SOUZA 

ALARCON, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade 

RG n° 2.708.545, inscrita no CPF n° 010.685.271-02, com endereço na Rua 

Boa Vista, n° 150, 6o andar, Centro, São Paulo/SP. As indicações contaram 

com a competente autorização governamental (Ofício ATG n° 085/2020) e a 

conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles 

previstos na Lei Federal n° 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de 

Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 26 do estatuto social 

(Processo Eletrônico SFP-PRC-2019/00429, que trata da verificação do 

processo de indicação de membros para o Conselho de Administração da 

Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC n° 03/2018). Ainda, em 

razão da cláusula 5a, alínea "b", inciso XXIII, do Convênio de Delegação 

firmado entre o Estado e a União em 2007, conforme consta no artigo 23, 

parágrafo primeiro, do estatuto social da Companhia, deve-se garantir à União 

e ao Município de São Sebastião vagas de membros titular e suplente em seu 

Conselho Fiscal. Assim, fica o Senhor Procurador do Estado autorizado a não 

obstar a eleição de 1 (um) membro para compor o Conselho Fiscal e seu 

respectivo suplente, indicado pela União, e 1 (um) membro e seu respectivo 

suplente, indicado pela Prefeitura do Município de São Sebastião, devendo a 

conformidade ser atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos 

termos do artigo 26 estatuto social. Igualmente, essas indicações deverão 

obedecer aos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles 

previstos na Lei Federal n° 13.303/2016, atestada pelo Comitê de Elegibilidade 

e Aconselhamento, nos termos do artigo 26 do estatuto social da Companhia. 

Contudo a União e a Prefeitura de São Sebastião não realizaram indicações dos 

membros efetivos e suplentes. Os conselheiros fiscais exercerão suas funções 

até a próxima Assembleia Geral Ordinária e, na impossibilidade de 

comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo 

suplente para participar das reuniões. A investidura no cargo deverá obedecer 

aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização 

vigente, o que deve ser verificado pela Companhia no ato da posse. No que se 

refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual 

aplicável. As declarações de desimpedimentos dos conselheiros fiscais ora
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eleitos encontram-se arquivadas na sede da companhia. Em prosseguimento e 

passando para o item 1.3 da pauta, a Senhora Procuradora colocou em 

votação a eleição dos indicados para compor o Conselho de Administração da 

Companhia e designação de seu presidente, que exercerão suas funções de 

acordo com os termos e condições constantes no Parecer CODEC n° 028/2020, 

no qual foram indicados os Senhores(as) ZULAIÊ COBRA RIBEIRO -

do 

da 

de 

n° 

do 

de

PRESIDENTE (3o mandato - 2a recondução). MEMBROS: PAULO TSUTOMU 

ODA, na qualidade de Diretor-Presidente; DELSON JOSÉ AMADOR (2° 

mandato - Ia recondução); JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE (2° 

mandato - Ia recondução). Por unanimidade, declararam-se eleitos: ZULAIÊ 

COBRA RIBEIRO, brasileira, viúva, advogada, portadora da cédula de 

identidade RG n° 3.180.181-X, inscrita no CPF n° 303.888.728-53, com 

endereço na Rua Nove de Julho, n° 224, São Paulo/SP, para membro e 

presidente do Conselho de Administração da Companhia Docas de São 

Sebastião; PAULO TSUTOMU ODA, brasileiro, casado, engenheiro naval, 

portador do RG n° 5.461.853-8, inscrito no CPF n° 661.490.538-49, com 

endereço na Dr. Altino Arantes, 372, Centro, Sebastião/SP; DELSON JOSÉ 

AMADOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 

n° 4.496.949-1, inscrito no CPF n° 586.725.918-87, com endereço na Avenida 

Imperatriz Leopoldina, n° 1187, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo/SP; 

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE, brasileiro, casado, engenheiro, 

portador do RG n° 4.341.139-3, inscrito no CPF n° 387.194.878-00, com 

endereço na Av. Paulista, n° 807, 23° andar, São Paulo/SP. As indicações 

contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG n° 

085/2020) e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, 

inclusive aqueles previstos na Lei Federal n° 13.303/2016, foi atestada pelo 

Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 26 

estatuto social (Processo Eletrônico SFP-PRC-2019/00429, que trata 

verificação do processo de indicação de membros para o Conselho 

Administração da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC 

03/2018). Ainda, conforme o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 9°, 

estatuto social da empresa, o Diretor-Presidente integrará o Conselho

Administração, enquanto ocupar aquele cargo. Ainda, nos termos do artigo 41, 

do Decreto n° 8.033/2013, que regulamentou a Lei Federal n° 12.815/2013, 

dentre os conselheiros, 2 (dois) deverão ser indicados pelo Conselho de 

Autoridade Portuária - CAP, sendo 1 (um) representante da classe empresarial 

e 1 (um) representante da classe trabalhadora. Assim, fica o Senhor 

Procurador do Estado autorizado a não obstar à indicação desses 

representantes para compor o referido Conselho. A representante do Estado de 

São Paulo registrou que não obsta a participação, no Conselho de 

Administração, de representante dos empregados eleito em conformidade com 

o estatuto social da Companhia e com a legislação aplicável. A representante 

do Estado de São Paulo registrou que não obsta a indicação desses 

representantes para compor o referido Conselho. Contudo, não houve 

indicações dos membros representantes das classes empresarial e
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trabalhadora. Os Conselheiros eleitos deverão exercer suas funções nos termos 

do estatuto social da companhia, com mandato unificado até a Assembleia que 

se destinar à aprovação das contas de 2021. A investidura no cargo deverá 

obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na 

normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela 

Companhia. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a 

normatização estadual aplicável. As declarações de desimpedimentos dos 

conselheiros de administração ora eleitos encontram-se arquivadas na sede da 

companhia. A Senhora Procuradora colocou em discussão a matéria constante 

do item 1.4 da Ordem do dia: Fixação da remuneração dos membros dos 

órgãos estatutários. Com base no Parecer CODEC n° 028/2020, esclarecido 

que, conforme disposto nos artigos 152, caput e 162 § 3o da Lei Federal n° 

6.404/1976, e artigo 38, caput, do estatuto social, a fixação de remuneração 

dos administradores e dos membros do conselho fiscal é matéria reservada à

Assembleia de Acionistas. Ainda, o parágrafo primeiro, do artigo 38, do 

estatuto social dispõe que a remuneração dos membros dos Comitês será 

fixada pela Assembleia Geral. Colocada a matéria em votação, a fixação da 

remuneração, gratificações, benefícios e vantagens, dos administradores 

(membros da Diretoria e do Conselho de Administração), dos membros do 

Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, 

nos estritos termos da Deliberação CODEC n° 001/2018, publicada no Diário 

Oficial do Estado no dia 30 de março de 2018, atualizada pela Deliberação 

CODEC n° 001/2019, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 01 de maio 

de 2019 e com vigência a partir daquela data, foi aprovada por unanimidade, 

de acordo com as orientações do CODEC. Avançando à pauta extraordinária, o 

item 2.1, foi submetido a apreciação a ratificação da eleição de membros do 

Conselho de Administração dos Senhores dos Senhores PAULO TSUTOMU 

ODA, Diretor-Presidente da Companhia e JOSÉ GERALDO SIQUEIRA 

VANTINE, como membros do próprio Conselho, posto que em conformidade 

com os Pareceres CODEC n° 098/2019 e n° 001/2020 e n° 123/2019, 

respectivamente. Conforme o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 9o, do 

estatuto social da companhia, o Diretor-Presidente da empresa integrará o 

Conselho de Administração, enquanto ocupar aquele cargo. Nos termos 

destacados nos mencionados Pareceres CODEC n° 098/2019, n° 001/2020 e 

n° 123/2019, os conselheiros deverão exercer suas funções nos termos do 

estatuto social da companhia, e sua investidura no cargo deverá obedecer aos 

requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente. 

Sua remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste 

colegiado, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. No que se 

refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual 

aplicável. A Senhora Procuradora colocou em votação a homologação das 

deliberações dos Conselhos de Administração, as quais foram aprovados por 

unanimidade, contidas nas Atas 154a de 10/06/2019 (Parecer CODEC n° 

098/2019) e 163a de 17/01/2020 (Parecer CODEC n° 001/2020), das Reuniões 

do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastiãp, nas
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quais aprovaram a investidura ao cargo de membro Diretor-Presidente do 

Conselho de Administração o Senhor PAULO TSUTOMU ODA, brasileiro, 

casado, engenheiro naval, portador do RG n° 5.461.853-8, inscrito no CPF n° 

661.490.538-49; e 158a de 11/08/2019 (Parecer CODEC n° 123/2019), na 

qual aprovou a investidura ao cargo de membro do Conselho de Administração 

o Senhor JOSÉ GERALDO SIQUEIRA VANTINE, brasileiro, casado, 

engenheiro mecânico, portador do RG n° 4.341.139-3 SSP/SP, inscrito no CPF 

n° 387.194.878-00. No item 2.2, finalizando, a Senhora Procuradora do 

Estado ressaltou que não deverão ser deliberadas matérias sem a prévia e 

expressa manifestação do CODEC, o que foi aprovado. Nada mais havendo a 

tratar, a Senhora Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à 

lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada pelos acionistas e pelo Presidente da Mesa. Adriana Hortega Roque - 

Secretária Executiva do Colegiado.

São Sebastião, 27 de abril de 2020

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

ADRIANA HORTEGA ROQUE

Secfetária da Reunião

IÊ COBRÀ RIBEIRO "

Presidente do Conselho de AdminisXação e Presidente da Mesa

*

CRISTIANE VIEIRA BATISTA DE NAZARÉ

Representante da Fazenda do Estado

ELISSA GOMES SARAIVAMILENA MELISSA GOMES SARAIVA

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A 

Representante por Procuração.
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