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Manual da Assembleia / Proposta da Administração 
 

 

A presente Proposta da Administração (“Proposta”) foi elaborada pela Administração da EMAE – 

Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (“Companhia” ou “EMAE”) com vistas a reunir 

informações pertinentes às matérias constantes da ordem do dia e relevantes para o exercício do 

direito de voto na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“Assembleia” ou “AGE”), a ser 

realizada de forma parcialmente digital, às 11:00 horas do dia 22 de novembro de 2021, na sede 

social da Companhia, localizada na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 16º andar, São Paulo - 

SP. 

A Administração da Companhia informa que os documentos referidos nesta Proposta, conforme 

previsto na Lei 6.404/76 e Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada, encontram-se à disposição 

dos acionistas na sede da Companhia, no website de RI da Companhia 

(http://emae.globalri.com.br/pt) bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). 

  

http://www.cvm.gov.br)/
http://www.b3.com.br/
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Mensagem da Administração 

 

Prezados Acionistas da EMAE, 
 

Temos o prazer de convidá-los para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Companhia a ser 

realizada no dia 22 de novembro de 2021, de forma parcialmente digital. 

Com o objetivo de facilitar e incentivar a participação dos Srs. Acionistas, encaminhamos a seu 

conhecimento este Manual da Assembleia que consolida, em um único documento, procedimentos e 

instruções para essa participação, orientações para o exercício de voto, bem como informações e 

documentos a respeito dos itens constantes na ordem do dia para serem deliberados pela 

Assembleia. O presente Manual foi elaborado dentro dos princípios da boa governança corporativa e 

inclui informações e documentos em consonância com a Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) e a Instrução 

CVM 481/09 e suas alterações. 

A AGE será realizada de forma parcialmente digital, o que permite aos Srs. Acionistas participarem 

de forma presencial, comparecendo à sede da Companhia no horário e data indicados, ou participar 

de forma remota, por meio de sistema eletrônico on-line. Adicionalmente, está disponível o Boletim de 

Voto a distância (“BVD”), que permite o envio prévio de voto para as matérias constantes da pauta do 

dia. As informações para participar presencialmente, por meio digital ou ainda para votar por meio do 

BVD estão detalhadas neste documento. 

Entendemos que este Manual, com as informações aqui apresentadas, pode contribuir para a tomada 

de decisão de todos os acionistas. Além disso, a área de Relações com Investidores está à 

disposição para esclarecer eventual dúvida em relação ao material aqui apresentado e às matérias 

objeto da Assembleia. 

Contamos com sua participação. 
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Data, local, procedimentos e prazos 

 

Data: 22 de novembro de 2021 

Horário: 11:00 horas 

Local: sede social da EMAE à Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 16º andar, São Paulo – SP  

 

Informações gerais 

Para a instalação da Assembleia Geral, conforme estabelecido pela Lei 6.404/1976, é necessária a 

presença de acionistas que representem pelo menos ¼ (um quarto) do capital social com direito a 

voto (ações ordinárias nominativas – ON; EMAE3). No caso de tal quórum não ser atingido, a 

assembleia não será instalada e será informada nova data para sua realização. Em segunda 

convocação, a assembleia poderá ser realizada com qualquer número de acionistas presentes. 

A AGE será realizada de forma parcialmente digital, conforme disposto na Instrução CVM 622/20, que 

altera a Instrução CVM 481/09. Todos os acionistas que participarem por meio do sistema digital 

serão considerados presentes e assinantes da ata e poderão exercer os seus respectivos direitos de 

voto. 

Os acionistas poderão participar pessoalmente ou se fazendo representar por procurador 

devidamente constituído, comparecendo na sede da Companhia ou, ainda, se conectando por meio 

de sistema digital, no dia e horário acima indicados. Os acionistas podem também optar por exercer 

seu direito de voto por meio do envio antecipado do boletim de voto a distância. 

 

Documentos necessários 

Os acionistas que desejarem participar da Assembleia, presencial ou virtualmente, deverão enviar por 

meio eletrônico ou entregar na sede da Companhia até o início da Assembleia, cópia dos documentos 

citados neste item. 

A Companhia recomenda que os Senhores acionistas antecipem, preferencialmente até às 11:00h 

do dia 18 de novembro de 2021, o envio dos documentos de comprovação da qualidade de 

acionista ou de representação, remetendo tais documentos por e-mail para riemae@emae.com.br, 

em atenção à área de Relações com Investidores, de modo a facilitar sua conferência. Serão 

admitidos documentos apresentados por meio de cópia digital (scaner ou foto) ou por meio de 

protocolo digital. 

 

Participação do acionista, diretamente – no local ou por meio digital 

Para participar das Assembleias, os Senhores acionistas legalmente constituídos deverão 

apresentar:  

(i) Documento de identidade 

Serão aceitos os seguintes documentos: 

▪ Carteira de Identidade de Registro Geral (RG) expedida por órgão autorizado; 

▪ Carteira de Identidade de Registro de Estrangeiro (RNE) expedida por órgão autorizado; 

mailto:riemae@emae.com.br
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▪ Passaporte válido expedido por órgão autorizado; 

▪ Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil para os fins legais, expedida 

por órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); e 

▪ Carteira Nacional de Habilitação com foto. 

(ii) Comprovante de ações escriturais, contendo a respectiva participação acionária, expedido 

pela instituição financeira depositária das ações escriturais com antecedência não superior 

a 4 (quatro) dias contados da data da realização da Assembleia ou, relativamente aos 

acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato, emitido pelo 

órgão competente. 

Representação por procuração – no local ou por meio digital 

Instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos 

termos do §1º do art. 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Juntamente com a procuração, cada acionista que não for pessoa natural ou que não estiver 

assinada a procuração em seu próprio nome, deverá enviar documentos comprobatórios dos 

poderes de representação (cópia do estatuto social ou do contrato social atualizado e do ato 

que investe o representante de poderes suficientes). 

▪ No caso de pessoas jurídicas com representantes que não sejam nomeados no próprio 

contrato social ou com algum procedimento de nomeação por ato em separado (como no 

caso dos administradores de sociedades por ações nomeados pelo seu conselho de 

administração ou nomeados diretamente pela assembleia geral), é necessário que o 

acionista comprove a validade da nomeação, providenciando comprovante do arquivamento 

do ato no registro competente, bem como respectiva publicação (quando aplicável).  

▪ No caso dos fundos de investimento, o representante deverá comprovar a sua qualidade de 

administrador e/ou gestor do fundo ou de procurador devidamente nomeado por este, na 

forma da regulamentação que lhe for aplicável. 

▪ No caso dos fundos de investimento e das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação 

que comprova os poderes de representação deverá passar por processo de notarização e 

consularização, não sendo necessária a tradução juramentada se a língua de origem do 

documento for o português, o inglês ou o espanhol. Documentos redigidos em outras 

línguas só serão aceitos mediante apresentação de tradução juramentada para um desses 

três idiomas mencionados. 

 

Acesso à Assembleia Geral Extraordinária por meio de sistema digital 

Aqueles que desejarem participar da AGE por meio do sistema on-line, deverão manifestar tal 

interesse por e-mail, ao enviar a documentação comprobatória de sua condição de acionista ou 

representante/ procurador até às 11:00h do dia 18/11/2021. 

Após a verificação da documentação, a Companhia enviará, até às 12:00h do dia 19/11/2021, a 

confirmação do recebimento dos documentos e os dados para conexão, incluindo a senha necessária 

para acesso. Em caso de não recebimento das instruções até o prazo limite, recomendamos ao 

acionista solicitar suporte por meio do telefone (11) 2763 6502. 

É possível participar do evento por meio de computador, celular ou tablet.  
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Ao acionista que não tiver apresentado previamente os documentos acima designados e queira 

participar da AGE de forma digital, solicitamos que entre em contato com a área de Relações com 

Investidores por meio do telefone (11) 2763-6502 para obter os dados de acesso ao sistema e que 

faça sua conexão com a devida antecedência, de modo que haja tempo hábil para a conferência de 

tais documentos. 

Ao acessar a conferência digital da Assembleia, o acionista deverá se apresentar com áudio e vídeo 

abertos e, quando solicitado, apresentar seu documento de identidade pelo sistema, de modo que 

possa ser identificado e admitido na AGE. 

 

Participação por meio de voto a distância 

De acordo com o previsto nos artigos 21-A e seguintes da Instrução CVM nº 481/2009, conforme 

alterada, os acionistas da Companhia também poderão exercer seu direito de voto por meio de voto a 

distância, usando o “Boletim de Voto a distância” (BVD), que pode ser obtido nos sites de relações 

com investidores da Companhia (http://emae.globalri.com.br/pt), bem como nos websites da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

(http://www.b3.com.br). 

O boletim de voto a distância poderá ser enviado:  

- Diretamente à Companhia 

O Acionista que optar por enviar o BVD diretamente à Companhia deverá imprimir, 

preencher, rubricar cada página, assinar ao final e enviar por correio para a sede a 

Companhia, à Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 16º andar, São Paulo – SP, CEP 
04575-000, ou para o e-mail riemae@emae.com.br aos cuidados do Departamento de 

Relações com Investidores. 

O boletim de voto a distância deve ser recebido pela Companhia em até 7 (sete) dias antes 

da Assembleia (15/11/2021), conforme estabelecido na Instrução CVM nº 481/09 e suas 

alterações. Os boletins recebidos após a data estabelecida serão desconsiderados pela 

Companhia.  

A Companhia, por sua vez, comunicará ao acionista, em até 3 (três) dias do recebimento do 

boletim de voto a distância, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que o 

voto seja considerado válido. Acionistas domiciliados no exterior deverão apresentar 

documentos originais acompanhados de tradução juramentada. 

 

- Por meio do Agente de Custódia:  

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações custodiadas na 

B3, que é o Depositário Central. Nesse caso, o voto a distância será exercido pelos 

acionistas de acordo com os procedimentos adotados por seus respectivos agentes de 

custódia. 

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de seu 

agente de custódia deverá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes, 

observadas as regras por ele determinadas. Esses agentes são responsáveis pelo 

encaminhamento das manifestações de voto recebidas à Central Depositária da B3. 

Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia e 

verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via 

http://www.cvm.gov.br)/
http://www.b3.com.br/
mailto:riemae@emae.com.br
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BVD, bem como os documentos e informações por eles exigidos. Segundo a Instrução CVM 

nº 481/09 e suas alterações, o acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento 

do Boletim para seus agentes de custódia em até sete dias antes da data de realização da 

Assembleia, salvo se prazo diverso for estabelecido por seu agente de custódia. Também 

de acordo com a mesma Instrução CVM, a Central Depositária da B3, ao receber as 

instruções de voto dos Acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, 

desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que 

tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ. 

 

- Por meio do Banco Escriturador da Companhia  

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações 

depositadas no Banco Bradesco S.A., banco escriturador da Companhia, e que não 

estejam depositadas na Central Depositária da B3. 

O acionista titular de ações que não estejam depositadas em depositário central (B3) e que 

optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio do Bradesco, prestador de 

serviço de escrituração das ações de emissão da EMAE, deverá comparecer a qualquer 

uma das agências Bradesco em até sete dias antes da data das Assembleias, durante o 

horário de expediente bancário local, levando o Boletim de Voto a distância impresso 

devidamente preenchido, rubricado e assinado, bem como os documentos abaixo listados, 

para que as informações de voto sejam transferidas para os sistemas do Bradesco. 

 

Documentos a serem entregues na agência 
Bradesco, junto com o Boletim 

Pessoa física 
Pessoa 
jurídica 

Fundo de 
investimento 

CPF e documento de identidade com foto do 
acionista ou de seu representante legal* 

X X X 

Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e 
atualizado** 

 X X 

Documento que comprove os poderes de 
representação 

 X X 

Regulamento consolidado e atualizado do fundo   X 

* Documentos de identidades aceitos: RG, RNE, CNH, passaporte e carteira de registro 
profissional oficialmente reconhecida. 

** Para fundos de investimento, documentos do gestor e/ou administrador, observada a 
política de voto.  
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Reprodução do Edital de Convocação 

 

EMAE – EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A 

CNPJ Nº 02.302.101/0001-42 

NIRE Nº 35300153243 

COMPANHIA ABERTA 

CAPITAL SUBSCRITO EINTEGRALIZADO R$ 285.411.308,35 

 

CONVOCAÇÃO 

 

Ficam os Acionistas convocados para, na forma do disposto no Artigo 5º do Estatuto Social, em Assembleia 

Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2021, às 11 horas, em sua sede social situada 

na Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85 - 16º andar, São Paulo - SP, de forma parcialmente digital, conforme 

Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009 e alterada pela Instrução CVM nº 622 de 17/4/2020, deliberarem sobre a 

seguinte Ordem do Dia: 

1. Eleger o membro do Conselho Fiscal para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022; 

e 

2. Eleger membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social.  

 

Informações gerais: 

1) Participação na AGE: os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores poderão participar da 

Assembleia sob qualquer das seguintes formas: 

a) Presencial: na sede da empresa, mediante apresentação de documentação comprobatória de sua 

condição de acionista ou representante/procurador. Preferencialmente, enviar de forma antecipada a 

documentação por e-mail para conferência. 

b) Virtual: por meio de sistema eletrônico que permite participar e votar. As orientações e os dados para 

conexão, incluindo a senha necessária para acesso, serão enviados aos Acionistas que, por e-mail, 

manifestarem o interesse por essa forma de participação e enviarem a documentação comprobatória de 

sua condição de acionista ou representante/procurador até às 11h00 do dia 18/11/2021. 

c) Voto a distância: os Boletins de Voto a distância (BVD) podem ser enviados diretamente à Companhia 

(preferencialmente via e-mail), por meio dos agentes de custódia, ou ao escriturador das ações da 

Companhia (Banco Bradesco), devendo o BVD ser recebido até o dia 15/11/2021, de acordo com as 

instruções detalhadas contidas no Manual da Assembleia. 

A apresentação de documentos assim como a solicitação de participação na AGE por sistema eletrônico 

devem ser entregues na sede da Companhia ou, preferencialmente, encaminhadas ao e-mail 

riemae@emae.com.br. 

2) Voto múltiplo: para a adoção do processo de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de 

Administração ou Fiscal é necessário que seja requerido por acionistas que representem, no mínimo, 5% do 

capital votante, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98. 

3) Documentos e informações: os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas e as instruções 

detalhadas para credenciamento e participação presencial ou remota estão à disposição dos acionistas na 

sede da Empresa e nos websites de RI da Companhia (http://emae.globalri.com.br/pt), da Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). 

 

 

São Paulo, 20 de outubro de 2021 

 

LUIZ CARLOS LUSTRE 

Presidente do Conselho de Administração 

 

  

mailto:riemae@emae.com.br
http://emae.globalri.com.br/pt
file://///172.16.4.186/fr/1_ACIONISTA/1.1%20ASSEMBLEIA/AGE%202020/www.cvm.gov.br
http://www.b3.com.br/
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Proposta da Administração 

Informações e propostas da Administração da Companhia sobre as matérias 
objeto de deliberação na AGE 

 

1. Eleger um membro do Conselho Fiscal para completar o mandato até a Assembleia Geral 

Ordinária de 2022 

 

O Conselho Fiscal é órgão de funcionamento permanente da EMAE, tendo as suas regras 

previstas no Capítulo VII do Estatuto Social. 

Para completar o atual mandato que se encerra na AGO a ser realizada em 2022, a 

Administração propõe a eleição do Sr. Marcelo Gomes Sodré para membro efetivo do 

Conselho Fiscal em substituição do Sr. Cassiano Quevedo Rosas de Ávila. 

A indicação do Sr. Marcelo Gomes Sodré ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal 

atende ao estabelecido na Política de Indicação da EMAE, aprovada na 365ª reunião do 

Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de abril de 2020, assim como as 

condições de elegibilidade previstas no artigo 162 da Lei 6.404/76, conforme alterada (Lei das 

Sociedades por Ações), Lei nº 13.303/2016 e Deliberação CODEC nº 03/2018. 

As informações sobre o candidato constam do Anexo A deste documento, na forma dos itens 

12.5 a 12.10 do Anexo 24 da Instrução CVM 480/09 (Formulário de Referência), conforme 

alterada, de acordo com o estabelecido na Instrução CVM 481/09, conforme alterada. 

 

2. Eleger um membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 

31 do Estatuto Social 

A Companhia conta com um Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, responsável pela 

supervisão do processo de indicação e de avaliação de Administradores e Conselheiros 

Fiscais, cujos membros, no número de três, serão eleitos pela Assembleia Geral, sem mandato 

fixo, conforme estabelecido no Capítulo IX, artigos 29 a 31 de seu Estatuto Social. 

A Administração propõe a eleição da candidata Carla Almeida como membro do Comitê de 

Elegibilidade e Aconselhamento. 

As informações sobre a candidata Carla Almeida constam do Anexo A deste documento, na 

forma dos itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da Instrução CVM 480/09 (Formulário de 

Referência), conforme alterada, de acordo com o estabelecido na Instrução CVM 481/09, 

conforme alterada. 

  



 

11 de 14 

 

Anexo A 

Informações referentes aos candidatos a membro efetivo do Conselho Fiscal e 
membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia, de acordo 
com os itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da Instrução CVM 480/09 (Formulário de 
Referência) 

 

12.5 - Composição e Experiência Profissional da Administração e do Conselho Fiscal 

Em relação ao candidato a membro efetivo do Conselho Fiscal  

 

CONSELHO FISCAL – CANDIDATO A MEMBRO EFETIVO 

Nome Marcelo Gomes Sodré 

Data de nascimento 16/04/1957 

Profissão Advogado / professor 

CPF 035.326.658-24 

Cargo eletivo Membro efetivo 

Data da eleição 22/11/2021 

Data da posse A definir 

Prazo de mandato Até a AGO de 2022 

Outros cargos ou funções no emissor Não possui 

Eleito pelo controlador Sim 

Número de mandatos consecutivos 0 

 
 

m.  informações sobre: 

i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

 nome e setor de atividade da empresa 

 cargo  

 empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista 

do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de 

uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em 

companhias abertas 
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Marcelo Gomes Sodré 

Advogado, é Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 

Mestre e Doutor em Direito com concentração na área de Direitos Difusos (Ambiental e 

Consumidor) pela mesma Instituição, além de Bacharel em Filosofia pela Universidade de São 

Paulo (USP). Foi Procurador do Estado de São Paulo. Na administração pública atuou ainda 

como membro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (1988/1989), 

Diretor do PROCON do Estado de São Paulo (1988/1994) e Secretário Adjunto do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo (2015). Participou também dos Conselhos da Escola 

Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, da Procuradoria Geral do Estado e do 

Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas e de Interesse Ambiental do Estado de 

São Paulo (atual SIGAP). É professor de Direito na graduação e pós-graduação da PUC/SP, 

onde atuou também como Chefe do Departamento de Direitos Difusos e Coletivos em diversas 

gestões, Coordenador da Faculdade de Direito (2007/2009) e Diretor Adjunto da Faculdade de 

Direito (2009/2013). 

 

n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 

anos: 

i. Qualquer condenação criminal:  

ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:  

iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 

tenha  suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou 

comercial qualquer: 

 

O Sr. Marcelo Gomes Sodré declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos cinco anos 

não sofreu qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou 

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido 

ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 

 

12.6 -Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de 

administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, 

o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo 

período, que tenham ocorrido após a posse no cargo. 

Não se aplica, uma vez que o candidato a membro efetivo do Conselho Fiscal não atuou como 

membro desse órgão de administração da EMAE no exercício de 2020.  

 

12.7 – Composição dos Comitês 

Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos 

comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 

remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários. 
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COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO – CANDIDATA 

Nome: Carla Almeida 

Data de nascimento: 09/03/1972 

Profissão: Arquiteta 

CPF: 205.333.708-76 

Cargo eletivo: Membro efetivo 

Data da eleição: 22/11/2021 

Data da posse  A definir 

Prazo de mandato:  indeterminado 

Outros cargos ou funções no emissor:  Não possui 

Eleito pelo controlador: Sim 

Número de mandatos consecutivos:  Não se aplica 

 

Carla Almeida  

Arquiteta, especializada em Gerenciamento de Projetos – Metodologia PMI (Senac); 

Planejamento e Gerenciamento de Projetos (Fundap); Economia Regional e Desenvolvimento 

no Estado de São Paulo (Fundap); Programação de Capacitação Gerencial: Gestão Ambiental 

I e II (Fundação Instituto de Administração – USP); V Fórum Brasileiro de Controle Interno e 

Auditoria da Administração Pública. Na administração pública atua como assessora chefe de 

gabinete na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (2019 até o momento). Ainda atuou 

na equipe de transição de Governo (2018-2019), na Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbanismo- CDHU, como assessora (2016-2018), na secretaria de Governo, 

como assessora (2015-2016). 

A candidata Carla Almeida declarou, para todos os fins de direito, que nos últimos cinco anos 

não sofreu qualquer condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou 

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido 

ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 

 

12.8 – Composição dos Comitês 

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês 

estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, 

ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de 

tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no 

mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo. 

Não se aplica, pois o candidato a membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento não 

atuou em comitês da Companhia anteriormente. 
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12.9 – Relações familiares 

Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo 

grau entre: 

a. administradores do emissor 

b.  (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou 

indiretas, do emissor 

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 

controladores diretos ou indiretos do emissor 

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras 

diretas e indiretas do emissor 

Não se aplica, pois não existe relação conjugal, união estável ou grau de parentesco até o 

segundo grau entre administradores da Companhia, controladas e controladores. 

 

12.10 – Relação de Subordinação, Prestação de Serviços ou Controle 

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas 

nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: 

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas 

em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social 

b. controlador direto ou indireto da Empresa 

 

CONSELHO FISCAL – CANDIDATO A MEMBRO EFETIVO 

Nos últimos três exercícios sociais – encerrados em 31/12/2020, 31/12/2019 e 31/12/2018 – o 

Sr. Marcelo Gomes Sodré não manteve relações de subordinação, prestação de serviço ou 

controle com sociedade controlada pela EMAE ou com o controlador da Companhia. 

 

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO – CANDIDATO 

Nome: Carla Almeida 

CPF: 205.333.708-76 

 2020 2019 2018 

Cargo na pessoa relacionada Assessoria Assessoria Assessoria 

CNPJ 56.089.790/0017-45 56.089.790/0017-45 47.865.597/0001-09 

Tipo de relação do 
administrador com a pessoa 
relacionada 

Subordinação Subordinação Subordinação 

Tipo de pessoa relacionada 
Controlador 

Indireto 
Controlador 

Indireto 
Controlador 

Indireto 

 

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua 

controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas  

Não se aplica, pois não há influência relevante de fornecedor, cliente, devedor ou credor 

no âmbito na Companhia. 


