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ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA (88ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA 
DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.  Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
quatorze, às dez horas e trinta minutos, no Município de São Paulo, na Rua Boa Vista, 162, 7º 
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) 
Balanço Patrimonial Provisório e Demonstração de Resultados (posição novembro/14);  2) Quadro 
Comparativo Contábil ! julho e setembro/2014; 3) Relatório de Contratos ! novembro/14;  4) cópia 
da ata da reunião do CONSAD de outubro/14.  Sobre o resultado financeiro apresentado, o Diretor 
Carlos Ruas observou que a queda nas receitas ocorreu pelas alterações ocorridas na operação 
que está mais eficiente, principalmente com relação aos veículos, que hoje ficam menos tempo 
armazenados no pátio. Como principais medidas para melhorar a receita da Companhia, temos: a) 
finalização das obras de profundidade do calado de 8 para 10 metros, possibilitando o recebimento 
de navios maiores; b) deliberação pela União do reajustamento das tarifas, congeladas desde 
2011; c) liberação pela Secretaria dos Portos do processo de arrendamento das áreas no Porto. 
Em prosseguimento, após outros esclarecimentos técnicos sobre a documentação apresentada e 
não havendo 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, 19 de dezembro de 2014. 
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