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ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA (89ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA 
DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.  Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
quinze, 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) Minuta 
da ata referente reunião de 19/12/2014, a qual, após correção em texto, foi aprovada por 
unanimidade. 2) Balanço Patrimonial Provisório e Demonstração de Resultados (posição 
dezembro/14);  3) Relatório de Contratos ! dezembro/14. Sobre o resultado financeiro 
apresentado, o Diretor Carlos Ruas reiterou as informações sobre a queda na receita, destacando 
a previsão de crescimento na Receita Operacional Bruta na ordem de R$ 1.000.000,00 por mês em 
função do Arrendamento do Terminal de Multicargas do Porto de São Sebastião, que deverá 
ocorrer apenas no segundo semestre de 2015. Informou, ainda, que a partir de fevereiro a 
arrecadação deverá melhorar, principalmente com o retorno da parcela mensal da Petrobrás. Ato 
contínuo foi requerido pelo Conselho Fiscal o relatório com as propostas aprovadas nas reuniões 
da Diretoria Executiva. 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, 23 de janeiro de 2015. 
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