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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DOCAS 

DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2020. I - DATA E 

HORA: Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020, às 11 (onze) horas. II - 

LOCAL: Avenida Dr. Altino Arantes, n° 372, Centro, São Sebastião, Estado de 

São Paulo. III - CONVOCAÇÃO: 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. IV - 

PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital 

social da empresa, consoante assinaturas lançadas no "Livro de Presença dos 

Acionistas". V - MESA: Presidente - Zulaiê Cobra Ribeiro; Secretária - Adriana 

Hortega Roque. VI - ORDEM DO DIA: 1) Eleição de membros para o Conselho 

Fiscal, nos termos do Estatuto Social da empresa. VII - ESCLARECIMENTOS: 

1) A matéria foi devidamente apreciada pelo CODEC - Conselho de Defesa dos 

Capitais do Estado, conforme Parecer n° 045/2020, de 10/06/2020; 2) A ata 

foi lavrada na forma de sumário, de acordo com o que faculta o parágrafo Io 

do artigo 130 da Lei n° 6.404/76; 3) Conforme a Medida Provisória n° 931, de 

30/03/2020, é garantido aos acionistas a participação e votação a distância. 

VIII - DELIBERAÇÕES: 1) Eleição de membros para Conselho Fiscal, 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 22, § 

1°, do Estatuto Social da Companhia, que deve a mesma garantir à União e ao 

Município de São Sebastião, vagas como membros titular e suplente em seu 

Conselho Fiscal. A Senhora Presidente colocou em discussão a matéria 

constante nesse item da Ordem do Dia. Com a palavra a Dra. Cristiane Vieira 

Batista de Nazaré, que, na qualidade de Procuradora do Estado, representante 

do acionista Estado de São Paulo propôs, com base no parecer do CODEC n° 

045/2020, os seguintes nomes para compor o Conselho Fiscal da empresa, 

como membro efetivo: VITOR DANILO MIRANDA DE CASTRO, brasileiro, 

casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 

577606832 SSP-BA, inscrito no CPF n° 939.927.505-15, com endereço 

na Alameda das Chuvas de Ouro, 251, Salvador, Bahia e seu respectivo 

suplente CRISTIANO HAUCK CIVITARESE, brasileiro, casado, 

engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 3.661.333 SESP- 

DF, inscrito no CPF n° 034.995.596-41, com endereço na Quadra 206, 

Lote 10, Ap 1801, Bairro Águas Claras, Bi

qualidade de representantes da União, conforme Ofícios 

478/2020/ASSAD/GM e n° 610/2020/ASSAD/GM, respectivamente de 31 de 

marco e 17 de abril de 2020, do Ministério da Infraestrutura, encaminhados 

pela Secretaria do Governo do Estado mediante os Ofícios ATG n° 122/20-SG e 

n° 141/20-SG. Colocada a proposta da representante do acionista Estado de 

São Paulo em votação, foi a mesma aprovada por unanimidade de votos, 
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registrando-se que os conselheiros fiscais ora eleitos apresentaram declaração 

de desimpedimento, que será arquivada na sede da empresa. A senhora 

Procuradora do Estado informou que 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 

(Processo Eletrônico SFP-PRC-2019/00424, que trata da verificação do 

processo de indicação de membros para o Conselho Fiscal da Companhia, na 

forma prevista na Deliberação CODEC n° 03/2018). Assim, o Conselho Fiscal 

ficará composto dos seguintes membros: Efetivo: JOSE BENEDITO PRIORI, 

Suplente: ENERGITA ALVES MOREIRA DOS SANTOS; Efetivo: ISRAEL 

ALEXANDRE DE SOUZA, Suplente: REGINA ROMERO E PINHEIRO; 

Efetivo: KATHELEEN REGINA DA SILVA DARDIS DE CAMARGO, Suplente: 

FELISSA SOUSA ALARCON; e Efetivo: VITOR DANILO MIRANDA DE 

CASTRO, representante indicado pela União, Suplente: CRISTIANO HAUCK 

CIVITARESE, representante indicado pela União. A investidura no cargo dos 

membros eleitos deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e 

procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser verificado no 

ato da posse pela Companhia. 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 e, na falta deste, um dos demais 

suplentes. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações 

deste CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. No que 

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

aplicável. IX - ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Não havendo 

qualquer outro pronunciamento, a Senhora Presidente considerou encerrados 

os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que lida e 

achada conforme, segue assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas 

presentes, que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas.

São Sebastião/SP, 16 de junho de 2020

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

ZULAIE COBRA RIBEIRO "

Presidente do Conselho de Administração da Companhia Docas de São 

Sebastião 

Presidente da Mesa
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Auiondade Portuária

CRISTIANE VIEIRA BATISTA DE NAZARÉ

Procuradora do Estado

Representante do acionista Estado de São Paulo

MILENA MELISSA GOMES SARAIVA

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A 

Representante por Procuração

ADRIANA HORTEGA ROQUE

Companhia Docas de São Sebastião

Secretária da Reunião
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