
 
 

EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A 

CNPJ 02.302.101/0001-42 

NIRE 35300153243 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

I – DATA, HORA E LOCAL: 23/04/2021, às 11h00, na sede da Companhia 

localizada na Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 16º andar, São Paulo, Capital, 

com participação nas modalidades remota, conforme termos da Instrução 

CVM Nº 622, de 17 de abril de 2020 e presencial. II – CONVOCAÇÃO: 

Publicação nos dias 23, 24 e 25/03/2021, nos jornais D.O.E. e Folha de São 

Paulo. III – QUORUM: O registro do quorum encontra-se estabelecido em 

observância aos termos da Instrução CVM Nº 622, de 17 de abril de 2020, 

especificamente no que se refere aos acionistas que terão sua presença na 

forma eletrônica e registro pelo Sr. Presidente da Mesa, nos termos da referida 

Instrução, em seu artigo 21-V. Presentes os representantes legais do Acionista 

representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, com direito a voto, 

conforme assinaturas constantes no livro de presença dos acionistas e 

solicitações de participação remota. IV - PRESENÇAS: Foram registradas as 

seguintes presenças, conforme registro de presença no sistema eletrônico de 

participação à distância disponibilizado pela companhia, bem como da lista 

de presença, arquivada nesta Secretaria da Sociedade, na forma prevista na 

Instrução Normativa CVM nº 481, de 17/12/2009, com as respectivas alterações 

introduzidas pela Instrução CVM Nº 622, de 17 de abril de 2020 e, em 

conformidade com os documentos de representação encaminhados à 

Companhia. PARTICIPAÇÃO REMOTA: Dr. Bruno Lopes Megna e Dra. Laura 

Baracat Bedicks, ambos Procuradores do Estado de São Paulo com poderes 

para, individualmente, representar Fazenda do Estado de São Paulo, Dra. 

Luciana Mello Petruci, representante das Centrais Elétricas Brasileiras S/A – 

Eletrobras, Sra. Eliane Resmini, representante da Russell Bedford Brasil Auditores 

Independentes S.S. e Sr. David Polessi, Conselheiro Fiscal. PARTICIPAÇÃO 

PRESENCIAL: Sr. Luiz Carlos Lustre, Presidente do Conselho de Administração, Sr. 

Marcio Rea, Diretor-Presidente; Sr. Pablo Andrés Fernández Uhart, Diretor 

Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. Cairê Moura Franco, Gerente 

do Departamento de Relações com Investidores; e Sr. José Braz de Araújo, 

Assistente Executivo da Presidência. V – MESA: Os trabalhos serão presididos 

pelo Dr. Luiz Carlos Lustre, Presidente do Conselho de Administração, que 

convidou a Dra. Valéria Campos Santos para as funções de Secretária da 

Mesa. VI – ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Tomar 

conhecimento, examinar e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao 

Exercício de 2020, acompanhadas dos Pareceres do Auditor Independente e 

do Conselho Fiscal; 2. Deliberar sobre a destinação de resultados e distribuição 

de dividendos; 3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração 

para o próximo mandato; 4. Eleger os membros do Conselho de 

Administração; e 5. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. 

VII - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Fixar a 

remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê 

de Auditoria e, 2. Revisar, discutir e votar a Política de Distribuição de 



 
 

Dividendos. VIII – DEBATES E ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À ORDEM DO DIA: O 

Presidente propôs a suspensão da leitura do Edital de Convocação e Proposta 

do Conselho de Administração, por ser de conhecimento de todos os 

acionistas, com o que todos concordaram. Em seguida, informou que: a) com 

fundamento no art. 4º, do Estatuto Social da EMAE e no art. 111, da Lei n. 6.404, 

de 15/12/1976 (Lei das Sociedades por Ações), são habilitadas a votar nas 

deliberações desta Assembleia, apenas os titulares de ações ordinárias, b) está 

sendo dado cumprimento à decisão judicial em vigor, prolatada em 14 de 

outubro de 2019, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Negócio 

Jurídico, promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na 

qualidade de acionista controlador da EMAE, em face do Banco Bradesco 

S/A, Manuel Jeremias Leite Caldas, Marcos Alexandre Reis, Osmar Ailton Alves 

da Cunha, Gelson Gomes da Silva e Sergio Feijão Filho, Processo n. 1053725-

58.2019.8.26.0053, assim dispondo: “(...) Posto isso, concede-se a tutela 

antecipada para, tão-somente, para determinar a imediata suspensão de 

todo e qualquer efeito decorrente da alienação das ações, em especial a 

interferência de particulares titulares de ações ordinárias na administração da 

EMAE, por meio de exercício de voto nas decisões sociais, nomeação de 

representantes em órgãos sociais ou quaisquer outras formas de ingerência 

nas decisões da companhia, até ulterior deliberação judicial. (...)”,c) as 

matérias foram devidamente apreciadas pelo CODEC - Conselho de Defesa 

dos Capitais do Estado, o qual se manifestou por meio do Parecer CODEC-

030/2021, de 20/04/2021 e, d) a ata será lavrada em forma de sumário, nos 

termos do, artigo 5º, Parágrafo 4º, do Estatuto Social e,  artigo 130, Parágrafo 

1º, da Lei Federal n. 6.404/1976. IX– ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 

DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente, Luiz Carlos Lustre, colocou em votação o Item 

1, da Ordem do Dia, “Tomar conhecimento, examinar e votar as 

Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2020, acompanhadas dos 

Pareceres do Auditor Independente e do Conselho Fiscal”, ao qual o Sr. 

Presidente deu por aprovado, por unanimidade de votos dos acionistas 

detentores de ações ordinárias presentes, sem manifestação em contrário, nos 

termos do voto proferido pelo Dr. Bruno Lopes Megna, na qualidade de 

representante do acionista Fazenda do Estado de São Paulo, aprovando a 

matéria nos termos do Parecer CODEC-030/2021: “a auditoria independente, 

“RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENDES SS” opinou em seu 

Relatório, sem ressalvas, no sentido de que “as demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas da EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA 

S.A.–EMAE, identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 

respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 

mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 

nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 

resumo das principais políticas contábeis.quando lidas em conjunto com as 

notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em 

seus os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA 

METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A.–EMAE,em 31 de dezembro de 2020, 



 
 

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

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

com as normas internacionais de  relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo 

International Accounting Standards Board (Iasb)", apresentando os seguintes 

parágrafos de “Ênfase”: “Ativo reversível da concessão - Chamamos a 

atenção para a Nota Explicativa nº 11, de que os balanços patrimoniais 

individual e consolidado apresentam na rubrica de ativo reversível da 

concessão, no Realizável a Longo Prazo - Ativo Não Circulante, o montante de 

R$ 195.374 mil, referente aos investimentos a serem indenizados pelo poder 

Concedente (ANEEL), os quais foram  mensurados pela Companhia com base 

no valor residual. O referido montante ainda está em processo de 

homologação e será definido após fiscalização e determinação do “Valor 

Novo de Reposição - VNR” pela ANEEL. Nossa opinião não está ressalvada em 

relação a esse assunto. Fato relevante - Chamamos atenção a Nota 

Explicativa nº 1, a EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. 

(“EMAE” ou “Companhia” -B3: EMAE3 e EMAE4), em atendimento ao disposto 

no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, informa aos 

seus acionistas e ao mercado em geral que em reunião realizada em 29 de 

setembro de 2020, o Conselho Diretor do Programa Estadual de 

Desestatização - CDPED, instituído pela Lei Estadual nº 9.361, de 5 de julho de 

1996, deliberou por recomendar ao Governador do Estado de São Paulo que 

autorize a Secretaria da Fazenda e Planejamento contratar estudos e serviços 

necessários à alienação das ações de titularidade da Administração Pública 

Estadual na EMAE, nos termos do artigo 5º da referida Lei estadual. A 

Companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos 

do assunto objeto deste fato relevante. Nossa opinião não contém 

modificação relacionada a esse assunto.” O Comitê de Auditoria conclui seu 

relatório recomendando ao Conselho de Administração a aprovação das 

referidas demonstrações financeiras auditadas. À vista dos relatórios da 

auditoria independente e do Comitê de Auditoria e as manifestações dos 

Conselhos de Administração e Fiscal, aprovo a matéria.” Em seguida, passou-

se à votação do ITEM 2, da Ordem do Dia – “Deliberar sobre a destinação de 

resultados e distribuição de dividendos”, ao qual o Sr. Presidente deu por 

aprovado, por unanimidade de votos dos acionistas detentores de ações 

ordinárias presentes, sem manifestação em contrário, nos termos do voto 

proferido pelo Dr. Bruno Lopes Megna, na qualidade de representante do 

acionista Fazenda do Estado de São Paulo, aprovando a matéria nos termos 

do Parecer CODEC-030/2021: “O item “2” da Assembleia Geral Ordinária trata 

da destinação do lucro líquido do exercício de 2020, conforme dispõe o artigo 

192, da Lei nº 6.404/1976, e o estatuto social da empresa, e da distribuição de 

dividendos. Conforme se verifica dos documentos apresentados, para a 

destinação do lucro líquido do exercício de 2020, propõe a empresa o que 

segue: 

 

 

 



 
 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 198.485 

Reserva Legal (5%) 9.924 

LUCRO REMANESCENTE APÓS RESERVA 

LEGAL 

DIVIDENDOS 

188.561 

61.140 

Dividendos Obrigatórios (25%) 
                                                                     

47.140 

Dividendos obrigatórios, na forma de 

Juros sobre o Capital Próprio 
37.614 

Dividendos obrigatórios 9.526 

Dividendos Adicionais 14.000 

RESERVA ESTATUTÁRIA P/RECOMPOSIÇÃO 

DE ATIVOS  
127.421 

Como destinação do Lucro Líquido de 2020 de R$ 198.485 mil, após a 

constituição da Reserva Legal de R$ 9.924 mil, a empresa propõe a distribuição 

de dividendos no valor total de R$ 61.140 mil, sendo R$ 47.140 mil de 

dividendos obrigatórios (desses 37.614 mil sob a forma de juros sobre o capital 

próprio) e R$ 14.000 mil de dividendos adicionais, mantendo-se em Reserva 

Estatutária para recomposição de Ativos o montante de R$ 127.421 mil. 

Considerando as manifestações favoráveis dos Conselhos de Administração e 

Fiscal, a adequação à lei a ao estatuto social, acolho a proposta da empresa.  

Ainda neste item, a empresa propõe a realização de parcela de Reserva de 

Lucros a Realizar, constituída em exercícios anteriores, no montante de R$ 

6.509 mil, a ser distribuído a título de dividendos adicionais, proposta esta 

também aprovada. Dessa forma, a distribuição de dividendos, conforme 

proposta pela empresa é a de R$ 67.649 mil, conforme abaixo, sendo que, 

considerando que já foi valor pago o valor de R$37.614 mil, a parcela de R$ 

30.035 mil deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a realização desta 

Assembleia:  

R$ mil   

 Parcela do Dividendo mínimo obrigatório (25%) 47.140 

+ Dividendos Adicionais 14.000 

+ Realização de parcela de Reserva de Lucros a Realizar 6.509 

= Dividendos totais 67.649 

Em seguida, passou-se à votação do ITEM 3, da Ordem do Dia: “Fixar o número 

de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato”, ao 

qual o Sr. Presidente deu por aprovado, por unanimidade de votos dos 

acionistas detentores de ações ordinárias presentes, sem manifestação em 

contrário, nos termos do voto proferido pelo Dr. Bruno Lopes Megna, 

representante legal do acionista Fazenda do Estado de São Paulo, aprovando 

a matéria, com base no Parecer CODEC-030/21: “O estatuto social da 

Companhia dispõe, em seu artigo 8º, que “O Conselho de Administração será 

composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 11 (onze) membros, eleitos pela 

Assembleia Geral, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da 

data da eleição, estendendo-se até a posse dos sucessores, permitida a 



 
 

reeleição, no máximo por 3 (três) reconduções consecutivas. Também 

assegura 3 (três) vagas, sendo 1 (uma) ao Diretor-Presidente da empresa; 1 

(uma) ao representante dos empregados; e 1 (uma) ao representante dos 

acionistas minoritários nos termos do artigo 239, da Lei nº 6.404/76 e do artigo 

19, da Lei nº 13.303/2016. Considerando a indicação governamental, aprovo a 

fixação de 11 membros, sendo 9 (nove) membros a serem eleitos pelo voto 

majoritário, 1 (um) membro pelos acionistas minoritários, em eleição em 

separado, conforme disposto nos artigos 141, I, e 239 da Lei das Sociedades 

por Ações e 1 (um) como representante dos empregados.”. Dando 

continuidade, o Sr. Presidente passou ao ITEM 4, da Ordem do Dia,  “Eleger os 

membros do Conselho de Administração”;. Passando a palavra ao 

representante legal da Fazenda do Estado de São Paulo, Dr. Bruno Lopes 

Megna, o mesmo se pronunciou com base no Parecer CODEC-030/2021: “As 

indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício 

ATG nº 224/21-SG), e a conformidade dos requisitos legais e estatutários 

necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, foi 

atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do 

artigo 29 do estatuto social (Processo Eletrônico SFP-PRC-2019/00375, que trata 

da verificação do processo de indicação de membros para o Conselho de 

Administração, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2018).” De 

conseguinte, para compor o Conselho de Administração, a Fazenda do Estado 

de São Paulo nomeia os seguintes Conselheiros: Sr. LUIZ CARLOS LUSTRE (3º 

mandato – 2ª recondução), brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 4.449.721-0, 

CPF 837.109.578-34, residente e domiciliado na Rua Ibijaú, 45 – São Paulo/SP, 

como membro e Presidente do Conselho de Administração, Sr. MARCIO REA, 

brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 13.277.220-6, CPF 

060.294.818-51, residente e domiciliado na Rua João Alves dos Santos, 101, 

Jardim Vila Mariana, São Paulo/SP, como membro na qualidade de Diretor-

Presidente; NELSON LUIZ RODRIGUES NUCCI (3º mandato – 2ª recondução), 

brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.976.716, CPF 034.987.948-68, residente 

e domiciliado na Rua Murupi, 67 – São Paulo/SP; Sr. PAULO FERREIRA (3º 

mandato – 2ª recondução), brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 2.958.934-4, 

CPF 068.278.888-00, residente e domiciliado na Rua Oscar Freire, 83 – São 

Paulo/SP, Sr. Sra. RITA JOYANOVIC (3º mandato – 2ª recondução) brasileira, 

casada, administradora de empresas, RG 16.577.541-5, CPF 090.433.678-69, 

residente e domiciliada na Av. Diederichsen, 864 – Vila Guarani – São Paulo/SP; 

Sr. SÉRGIO RICARDO CIAVOLIH MOTA (1ª mandato), brasileiro, casado, 

engenheiro de produção, RG 08.790.634-3 RJ, CPF 016.788.277-54, residente e 

domiciliado na Rua Corgie Assad Abdalla, 1000 – São Paulo/SP, Sr. ZEVI KANN 

(3º mandato – 2ª recondução) brasileiro, casado, engenheiro, RG 4.255.773-2, 

CPF 614.552.968-72, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, 15, 

Higienópolis – São Paulo/SP, Sr. EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA, membro 

independente e Coordenador do Comitê de Auditoria (2º mandato – 1ª 

recondução), brasileiro, casado, economista, RG 3.333.259-4 IFP/RJ, CPF 

310.977.407-06, residente e domiciliado na Rua Redentor, 300 – Ipanema – Rio 

de Janeiro/RJ e Sr. THEODORO DE ALMEIDA PUPO JR, membro independente (1ª 



 
 

mandato), brasileiro, casado, engenheiro, RG 2.585.781, CPF 440.614.988-00, 

residente e domiciliado na Alameda dos Aicás, 927 - São Paulo/SP. Conforme 

o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º, do estatuto social da empresa, 

o Diretor-Presidente integrará o Conselho de Administração, enquanto ocupar 

aquele cargo. Não há óbice, pela Fazenda do Estado de São Paulo, quanto a 

participação, no Conselho de Administração, de 1 (um) membro 

representante dos empregados eleito em conformidade com o artigo 9º do 

estatuto social da empresa e com a legislação aplicável. Da mesma forma, 

em consonância com o artigo 4º, inciso IV, do parágrafo único, do estatuto 

social, não há óbice, quanto a eleição de 1 (um) membro do Conselho de 

Administração, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, 

em votação em separado. Os conselheiros ora eleitos deverão exercer suas 

funções, nos termos do estatuto social da Companhia, com um novo mandato 

unificado até a Assembleia que se destinar à aprovação das contas de 2022. 

A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e 

procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser 

verificados pela Companhia no ato da posse. No que se refere à declaração 

de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável.” Após o 

voto proferido pela Fazenda do Estado de São Paulo, o Sr. Presidente passou a 

palavra a Dra. Luciana Mello Petrucio, representante das Centrais Elétricas 

Brasileiras S/A. – Eletrobras, acionista preferencialista, que possuindo a 

quantidade necessária e suficiente à eleição de um membro do Conselho de 

Administração, elegeu, em votação em separado o Sr. ROBERTO BRÍGIDO DO 

NASCIMENTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 89.102.975-4, CPF 

955.003.407-00, residente e domiciliado na Av. Flamboyats da Península, 300 – 

Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ. Após as manifestações, o Sr. Presidente deu 

por aprovado as nomeações realizadas pela Fazenda do Estado de São Paulo 

e Centrais Elétricas Brasileiras S/A, informando, ainda, aos Srs. Acionistas a 

nomeação do Sr. Douglas Tadeu Llambias Caetano, brasileiro, divorciado, 

analista, RG 23.410.306-1, CPF 246.787.868-64, residente e domiciliado Av. 

Interlagos, 1900 – Jd. Marajoara – São Paulo/SP, eleito pelos empregados, 

conforme Ata-020/2021 de 09/4/2021 do Comitê de Elegibilidade, o qual 

tomará posse juntamente com os demais Conselheiros eleitos. Em seguida, o 

Sr. Presidente passou ao ITEM 5, da Ordem do Dia: “Eleger os membros efetivos 

e suplentes do Conselho Fiscal”. Dada novamente a palavra ao representante 

legal da Fazenda do Estado de São Paulo, Dr. Bruno Lopes Megna, o mesmo 

se pronunciou com base no Parecer CODEC-030/2021: “nomeando os 

Senhores a seguir relacionados, para integrar o Conselho Fiscal da Companhia 

e respectivos suplentes: Sr. FÁBIO GUIMARÃES SERRA, brasileiro, casado, 

servidor público, RG 58.030.100-6, CPF 117.077.088-60, com domicílio na Rua 

Moisés Abaid, 155, apto. 22 B, com domicílio na Rua Brás Sangiovanni, 53 – São 

Paulo/SP (1º mandato) e seu respectivo suplente Sr. EDUARDO RUIS, brasileiro, 

casado, contador, RG 19.287.786-0, CPF 126.580.638-14, com domicílio na Rua 

Santa Beatriz, 275 – Vila Prudente – São Paulo/SP (1º mandato); Sra. NANCI 

CORTAZZO MENDES GALUZIO, brasileira, casada, advogada, RG 13.569.764-5, 

CPF 022.295.468-05, com domicílio na Rua Dona Avelina, 105 – Vila Mariana, 



 
 

São Paulo/SP (2º mandato, 1ª recondução) e sua respectiva suplente Sra. 

CAROLINE CORREIA RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, RG 42.196.268-

9, CPF 352.534.478-30, com domicílio na Rua Catumbi, 286 - São Paulo/SP (1º 

mandato), Sr. CASSIANO QUEVEDO ROSAS DE ÁVILA, brasileiro, casado, 

advogado, CPF 267.058.298-26, RG 28.064.718-9, com domicílio na Rua 

Michigan, 470 – Cidade Monções, São Paulo/SP (3º mandato - 2ª recondução) 

e seu respectivo suplente Sr. AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA, 

brasileiro, solteiro, advogado, RG 23.889.330-3, CPF 297.782.298-48, com 

domicílio na Av. São Luís, 71, São Paulo/SP (3º mandato– 2ª recondução) e 

ANTONIO JOSÉ IMBASSAHY DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 

RG 606.343, CPF 023.729.675-68, com domicílio na Rua Waldemar Falcão, 1495 

– Edif. Mansão do Bosque – Brotas/SP, (2º mandato, 1ª recondução) e seu 

respectivo suplente, Sr. HAROLDO CORREA ROCHA, brasileiro, casado, 

economista, RG 371.910, CPF 394.870.167-91, com domicílio na Rua França 

Pinto, 832, Vila Mariana – São Paulo/SP (2º mandato, 1ª recondução). 

Outrossim, de acordo com o disposto no parágrafo 4º, “a”, do artigo 161, da 

Lei federal nº 6.404/76, a Fazenda do Estado não obsta a participação, de 1 

(um) membro do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente, indicados pelos 

acionistas detentores de ações preferenciais em votação em separado. As 

indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício 

ATG nº 224/21-SG), e a conformidade dos requisitos legais e estatutários 

necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016, foi 

atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento (Processo eletrônico 

SFP-PRC-2019/00405) que trata da verificação do processo de indicação de 

membros para o Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista na 

Deliberação CODEC nº 03/2018. A investidura no cargo deverá obedecer aos 

requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, 

o que deve ser verificado pela empresa no ato da posse. 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. No que se refere à declaração de bens, 

deverá ser observada a normatização estadual aplicável.” Posteriormente à 

eleição dos Conselheiros Fiscais indicados pela Fazenda do Estado de São 

Paulo, o Sr. Presidente passou a palavra a Dra. Luciana Mello Petrucio, 

representante das Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras, detentora de 

ações preferenciais e, em votação em separado, nos termos do Parágrafo 4º, 

inciso “a”, do artigo 161, da Lei federal nº 6.404/1976, realizou a indicação 

para o Conselho Fiscal do Sr. LUIZ ALBERTO MEIRELLES BELEIRO BARRETO JUNIOR, 

brasileiro, solteiro, administrador, RG 10.793.033-1/RJ, CPF 073.394.277-67, com 

endereço comercial na Rua Represa dos Ciganos, 142 - Rio de Janeiro/RJ (3º 

mandato – 2ª recondução) e seu respectivo suplente, ANTONIO JOÃO 

QUEIROZ LIMA, brasileiro, divorciado, economista, RG 05279813-9, CPF 

769.398.397-04, com domicílio na Av. Silvio Picanço, 615 – Niterói/FJ (1º 

mandato), nos termos da Resolução de Diretoria Executiva nº 202, de 20 de 

abril de 2020. Após as manifestações, o Sr. Presidente deu por aprovada as 



 
 

nomeações realizadas pela Fazenda do Estado de São Paulo e Centrais 

Elétricas Brasileiras S/A, dando por encerrada a Assembleia Geral Ordinária. X - 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DELIBERAÇÕES: ITEM 1, da Ordem do Dia 

“Fixar a remuneração dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e do 

Comitê de Auditoria”. Colocada a matéria em votação, o Sr. Presidente 

passou a palavra ao representante legal da Fazenda do Estado de São Paulo, 

Dr. Bruno Lopes Megna, o qual apresentou seu voto nos termos do Parecer 

CODEC 030/2021: “conforme disposto nos artigos 152, caput, e 162, §3º da Lei 

federal nº 6.404/1976, e artigo 41, 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 41, do estatuto social dispõe que a remuneração dos membros dos 

Comitês será fixada pela Assembleia Geral. Assim sendo, voto 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 dos Comitês de Elegibilidade e 

Aconselhamento e de Auditoria, nos estritos termos da Deliberação CODEC nº 

001/2018, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 30 de março de 2018, 

atualizada pela Deliberação CODEC nº 001/2019, publicada no Diário Oficial 

do Estado no dia 01 de maio de 2019.” Após a manifestação do representante 

da Fazenda do Estado de São Paulo, o Sr. Presidente deu por aprovada, por 

unanimidade de votos dos acionistas detentores de ações ordinárias 

presentes, sem manifestação contrária, a fixação da remuneração dos 

Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, nos 

termos do voto do representante legal da Fazenda do Estado de São Paulo.” 

Passando-se à votação do ITEM 2, da Ordem do Dia, da Assembleia 

Extraordinária, “revisar, discutir e votar a Política de Distribuição de 

Dividendos”, o Sr. Presidente deu por aprovado, por unanimidade de votos dos 

acionistas detentores de ações ordinárias presentes, sem manifestação 

contrária, nos termos do voto do representante da Fazenda do Estado de São 

Paulo, Dr. Bruno Lopes Megna, proferido com base no Parecer CODEC-

030/2021: “O item “2” da pauta extraordinária “trata da nova proposta da 

Política de Distribuição de Dividendos aprovada pelo Conselho de 

Administração em 10 de fevereiro de 2021, cujas justificativas, descritas no 

extrato de ata apresentado, consideraram o ordenamento legal, 

especificamente os artigos citados nas Leis 6.404/1976, 9.249/1995, 9.430/1996 e 

13.303/2016, os ordenamentos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e o 

pronunciamento contábil CPC-08 que abordam diretrizes para distribuição de 

dividendos, assim como o alinhamento aos artigos 4º, 14 e 44, do Estatuto 

Social da companhia. Dessa forma, dou por aprovada a Política de 

Distribuição de Dividendos proposta. Finalmente, por oportuno, lembrou o Sr. 

Representante da Fazenda do Estado de São Paulo, que não deverão ser 

deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação do 

CODEC”. XI – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Não havendo qualquer 

outro pronunciamento, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos 

e encerrou os trabalhos das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, 



 
 

determinando fosse lavrada a presente ata na forma de sumário, de acordo 

com o que faculta o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei federal n. 6.404/1976, 

que, lida e aprovada, segue assinada pelo Presidente da Mesa, Secretária da 

Mesa e os acionistas presentes, observando o disposto nos §§ 1º e 2º, do artigo 

21-V, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, com as alterações 

introduzidas pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020. São Paulo, 23 

de abril de 2021.  
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