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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

I – DATA, HORA E LOCAL: 22/11/2021, 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, e 22, 23 e 26/10/2021, 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 remota, 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: Dra. Cristiane Batista de Nazaré, Procuradora do 

Estado de São Paulo com poderes para, individualmente, representar 

Fazenda do Estado de São Paulo e Sr. Luiz Carlos Lustre, Presidente do 

Conselho de Administração. PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL: Dr. Bruno Lopes 

Megna e Dra. Bruna Gabrielli, ambos Procuradores do Estado de São Paulo 

com poderes para, individualmente, representar Fazenda do Estado de São 

Paulo; Sra. Valéria Campos, Gerente do Departamento Jurídico e Sr. Cairê 

Moura Franco, Gerente do Departamento de Relações com Investidores. V 

– MESA: Os trabalhos serão presididos pelo Dr. Luiz Carlos Lustre, Presidente 

do Conselho de Administração, que convidou a Sra. Valéria Campos para 

as funções de Secretária da Mesa.  VI – ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA 

EXTRAORDINÁRIA:  

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.  

VII – 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- CODEC-077/2021 de 

25/10/2021e, 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. VIII – DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente, Luiz Carlos 

Lustre, colocou em votação o Item 1, da Ordem do Dia, “Eleger o membro 

do Conselho Fiscal para completar o mandato até a Assembleia Geral 

Ordinária de 2022” 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. ”Com base no Parecer CODEC-077/2021 

d 25/10/2021, acolho a indicação do Sr. Marcelo Gomes Sodré, como 

membro efetivo, em substituição ao Sr. Cassiano Quevedo Rosas de Ávila, a 

indicação contou a competente autorização governamental  (Ofício ATG 

nº 470/2021-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 no ato da posse pela 

Companhia. Assim, o Conselho Fiscal ficará composto dos seguintes 

membros: 
• NANCI CORTAZZO MENDES GALUZIO (2º mandato – 1ª recondução) 

e seu respectivo suplente CAROLINE CORREIA RODRIGUES (1º 
mandato); 

• MARCELO GOMES SODRÉ (1º mandato) e seu respectivo suplente 
AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA (3º mandato e 2ª 
recondução); 



• FABIO GUIMARÃES ROSA e seu respectivo suplente EDUARDO RUIS 
(ambos em 1º mandato); 

• ANTONIO JOSÉ IMBASSAHY (2º mandato e 1ª recondução) e seu 
respectivo suplente EDUARDO ARANIBAR SOARES DA SILVA (1º 
mandato); 

• LUIZ ALBERTO MEIRELLES BELEIRO JUNIOR (3º mandato – 2ª 
recondução) e seu respectivo suplente ANTONIO JOÃO LIMA 
(1º mandato), eleitos pelo acionista minoritário. 

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. A remuneração deverá ser fixada de acordo 
com as orientações deste CODEC, conforme deliberado em 
Assembleia Geral de Acionistas. No que se refere à declaração de 
bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável”. IX - 
Em seguida, passou-se à votação do ITEM 2, da Ordem do Dia “Eleger 
membro do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do 
artigo 31 do Estatuto Social”, 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. “Com base no Parecer CODEC-077/2021 
de 25/10/2021, acolho a indicação da Senhora CARLA ALMEIDA, como 
membro em substituição à Laura Diaz Montiel. A indicação contou 
com a competente autorização governamental, e a conformidade 
dos requisitos necessários foi devidamente atestada (Processo SFP-
PRC-2019/00280, que trata da verificação do processo de indicação 
de membros para o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da 
Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 03/2018). A 
investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e 
procedimentos previstos no estatuto social, inclusive no que se refere 
à entrega da declaração de bens. De conseguinte, o Comitê de 
Elegibilidade e Aconselhamento passará a ter a seguinte 
composição: 

- FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES; 

- CARLA ALMEIDA e 

- PAULA CRISTINA NASSIF ELIAS DE LIMA. 

Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento 

exercerão suas funções, sem mandato fixo, não fazendo jus a 

qualquer remuneração. As funções de aconselhamento estratégico 

aos órgãos de administração, conforme previstas no estatuto social, 

não poderão ser exercidas por membro do Comitê de Elegibilidade e 

Aconselhamento que também for membro de órgão de 

Administração”. . X – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Não havendo 

qualquer outro pronunciamento, o Presidente da Mesa agradeceu a 

presença de todos e encerrou os trabalhos da Assembleia 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, 22 de setembro de 2021.  
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