
ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA (83ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 
DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.  Aos trinta e um dias do mês 
de julho do ano de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta minutos, no 
Município de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954, 11º andar, 
reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, conduzida 
pelo Diretor Carlos Ruas, contando com a participação do senhora Rosangela 
França de Lima, Gerente de Controladora e Orani Guida, para secretariar os 
trabalhos com a seguinte Ordem do Dia: 1) Minuta da ata de reunião realizada 
no dia três de julho de 2014, a qual foi aprovada por unanimidade, devendo ser 
registrada no Livro de Atas.  2) Balanço Patrimonial Provisório e 
Demonstração de Resultados (posição junho/14): O Diretor Carlos Ruas 
apresentou cópia desses documentos, fazendo as seguintes observações: a) que  
a partir do mês de outubro/14 estima-se um crescimento da Receita Operacional 
Bruta de ordem de R$ 1.000.000,00/mês em função do Arrendamento Mercantil 
do Terminal Multicargas do Porto de São Sebastião; b) a partir de outubro/14, 
atingindo o teto máximo do faturamento da Petrobrás, da ordem de R$ 
4.500.000,00/ano, estima-se uma queda na Receita Operacional Bruto da ordem 
de R$ 400.000,00/mês. Finalizando, o Senhor Diretor informou que os ajustes no 
Balancete de Verificação a partir de janeiro do corrente ano  estão sendo 
finalizados. 3) Relatório de Contratos e cópia de Ata do CONSAD: Registra-se 
a entrega do  relatório de contratos ! base junho/2014 e da cópia da ata de 
reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 27/05/14. 
Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a 
ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos senhores Conselheiros. 
São Paulo, 31 de julho de 2014. 
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