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ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DA CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE sAO PAULO

DATA, HOjiA E LOCAL: 26 de abril de 2016, is 14 horan, na Side Social da CETESB --
Companhia Ambiental do Estado de. Sio Paulo, sita a Avenida Professor.Frederico Hermann Jtlnior,
n' 345, na Capital do Estado de Sio Paulo. ACIONISTAS PRESENTED: Acionista representando
mais de doin tergos do capital social: A Fazenda do Estado, acionista majoritfria com 99,9988% das
agnes,. foi representada pda Senhora Procuradora do Estado Dra. Camila Rocha Cunha Viana;
MESA: Dr. Otavio Okano -- Presidents e Senhor Galdino Infcio de Souza Nato, Secretfrio. Outros
partiGipantes: Edson Tomaz de Lima Filho ;- Diretor; de Gestio Corporativa, Reinaldo lapequino --
representante do Conselho Fiscal, Rui Leme Padilha -- representante da Maciel Auditores S/S,
Guerino Colla -- Gerente do. Departamento Econ6mico Financeiro, Rosen de Paula -- Gerente da
Divisio de Operag6es de CQntroladoria e Maria lzabel Gongalves da Silva e: Santos -- .Gerente do
Setor de Contabilidade. MANIFESTA(AO DO CODEC: Manifestag5o favorfvel do Conselho de
Defesa dos Capitais do Estado atrav6s do Parecer CODEC n ' 046/2016 (Processo S.F. N ' 12091-
253425/2016); PAUTA DOS TRABALHOS: Conforme convocag6es feitas nos jornais Difrio
Oficial do Estado - Empresarial: 15/04/16 pigs. 150 e 151, 16/04/16 pag. 56 e 19/04/16 pfg. 95; e
Difrio -Com6rcio Indtistria & Servigos: 15/04/16 pfg. ,3, 16/04/16 pag.: 3 e. 19/04/16 pag. 9,
realizaram-se nesta data a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA e a ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA, que- adotaram deliberag6es estritamente conforms o Parecer CODEC n '
046/2016, que foi lido pda Senhora Procuradora e Vai transcrito na integra: "CODEC, em 25 de abril
de 2016. PROCESSO S.F. N.' 12091-253425/2016. PARECER CODEC N.o 046/2016. EMPRESA:
CETESB . COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADODE SAO PAULO. ASSUNTO: Assembleias
Gerais Ordinfria. e Extraordinfria. A CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL.. DO ESTAI)O DE
SAO PAULO, por meir do oficio 252/2016/P/A, de 23 de margo do corrente, submete a apreciagao
do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC a pauta das Assembleias Gerais Ordingria e
Extraordinfria, a serum realizadas no pr6ximo dia 26, a partir das 14 horan, a fim de que os acionistas
possam deliberar sobre a seguinte "Ordem do Dia": ASSEMBLEIA GERAL ' Oji])INARIA: l-
Exame, discussio e votagao do Relat6ri(i da Administragao, Balango Patrimonial e respectivas
Demonstrag6es Contgbeis, referentes ao .exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2015; 2-
Deliberagao sobre a distribuigao de dividendos; 3- Eleigao do Conselho Fiscal, respectivos suplentes e
fixagao de sua remuneragao; e 4- Ratificagao de Eleigao de Membro do Conselho.de Administragao e
fixagao de sua remuneragao; ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: . 1- Alteragao do
artigo 3' e inclusio de 3 (tr6s) novos artigos no Estatuto Social; e 2= Consolidagao do Estatuto Social.
Considerando a instrugao processual, inclusive a manifestagao.t6cnica da Coordenadoria de Compras
Eletr6nicas e de Entidades Descentralizadas -. CCE, bem coma o relat6rio qlaborado pelo
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ocorrer com observfncia dos parametros a seguir. O //em "/ " da pauta ordinfria versa sobre a
apreciagao dBS demonstrag6es financeiras felativas ao exercicio social encerrado em 2015. Embora
tenha apresentado o Relat6rio .de Opiniao sem ressalva sobre a posigao patrimonial e financeira da
Companhia, a MACIEL AUDITORES S/S EPP destacou, em ."Outros Assuntos", o seguinte:
"Mudanga de crit&rio contfbil -- No exercicio de 2015 a Companhia alterou o crit6rio para
constituigao de provisao para perdas com valores inscritos em divida ativa, conforms divulgado na
nota explicativa 09. Nossa opiniao nio cont6m modificagao em. fungao desse assunto.
Reconhecimento das Receitas do Poder Delegado de Policia -- Em 31/03/2014 a Companhia obteve
de forma liminal a determinagao da suspensao de exigibilidade dos impostos federais e estaduais,
conforme Medida Cautelar na Agro Civil Originfria 2.304 Sio Paulo para as receitas de poder
delegado de polfcia. A Receita Federal do Brasil nio reconheceu os efeitoi dessa liminar para fins de
exclusgo da referida receita da base de cflculo das contribuig6es (PIS/PASEP, COFINS e CSLL),
intimando a CETESB a efetuar o pagamento referente ao exercfcio de 2009 no montante de R$
36.586.584,90. Em 31/12/2015 o valor atualizado 6 de R$ 48.517.992,25.0. processo n ' 0033927-
88.2015.403.6182 encontra-se 6m execugao fiscal e a divida este garantida por meio de Seguro
Garantia contratado pda CETESB e poderg ser alterado ante o desdobramento das medidas judiciais
pertinentes ao d6bito em questao, conforTne divulgado na nota explicativa 1 0, letra "c". Nossa opiniao
n8o cont6m modificagao em fungao desse assunto." Considerando as manifestag6es favorfveis dos
Conselhos de Administragao e Fiscal, bem como o relat6rio da auditoria independents, que opinou no
sentido. de que as demonstrag6es contfbeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posigao matrimonial e financeira da CETESB em 31 de dezembro de 2015, o
desempenho de suas operag6es e os sous fluxos de caixa para o- exercicio ando naquela data, de
acordo com as prfticas contgbeis adotadas no Brasil, deverg a materia merecer aprovagao do Senhor
Procurador do .Estado. O //em "2" desta pauta cuida da distribuigao de dividendos. Informa a
CETESB que .apes 12 anos de lucros sucessivos, em 2015 houve um prejuizo .de R$ 225 milh6es,
decorrente da revisio das Perdas Estim.adas de Cr6ditos de Liquidagao Duvidosa das multas
ambientais inscritas na divida ativa do Estado de Sio Paulo. Nesse sentido, esclarece que o lucio
auferido decorria, na sua ess6ncia, de registro efetuado em seu Balango Patrimonial das multas que
foram inscritas na divida ativa do Estado, em conformidade com. os principios contgbeis, sem o
correspondence ingresso de recursos financeiros no caixa da Companhia. Nio se tratal portanto, de
resultado obtido das operag6es normais da Empresa, onde hg simultaneamente o ingresso de .!ecursos
financeiros que propiciam, inclusive, a distribuigao de dividendos. Assim, nio hf que se deliberar
sobre a destinagao do lucro. Com refer6ncia a distribuigao de dividendos, mesmo no exercicio em que
houver prejuizo, 6 possivel a distribuigao, em razgo de haver ainda lucros acumulados que
constituiram as reservas de lucros, desde que a situagao financeira da companhia assim permita.
Considerando que a distribuigao de diVidendos, oriunda de. resultados meramente contgbeis de
exercfcios anteriores, certamente impactaria o caixa da companhia, deverf o Se.nhor Procurador do
Estado aprovar a proposta da administragao, fundamentada no artigo 202, $$ 3' e 4', da Lei Federal n '
6.404/76, de nio distribuigao de dividendos, a qual contou com manifestagao favorfvel do Conselho
Fiscal. No //em "3 '' da pauta, deverf o Senhor Procurador do Estado acolher a eleigao dos indicados
abaixo para o Conselho Fiscal da Companhia, que ficarg com a seguinte composigao: TOMAS
BRUGINSKI DE PAULA e sua respectiva suplente ROSILENE A.PARECIDA CHERON GENTILE;
KELL REGINA DELLA TORRE SOLER e seu respectivo suplente ES'lEVAM ANDRE ROBLES
JUHAS; RAFAELA DI FONZ0 OLIVEIRA e sua respectiva suplente MARIA CRISTINA FREI. Os
conselheiros fiscais exercerio 'suas fung6es at& a pr6iima Assembleia Gerd Ordinfria e, na
impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deveri
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para participar das reuni6es. Os meihbros do Conselho Fiscal perceberao uma remuneragao mensal no
valor correspondente ;a 20% (vinte por canto) da remuneragao mensal dos diretores da Companhia,
condicionad6 o :seu recebimento ao comparecimento de -polo menos uma reuniio mensal. A
investidura no cargo de conselheiro fiscal deverf obedecer aos requisitos, impedimentos e
lirocedimentos previstos na Lei das Sociedades An6nimas e demais disposig6es vigentes. No que se
refers a declaragao de bens, deverf ser observada a normatizagao estadual aplicgvel. O //em "4" trata
da ratificagao da eleigao de membro para compor o Conselho de Administragao da .Companhia e
fixagao da sua remuneragao. Agsim sends, o Senhor Procurador do Estado podera ratificar a eleigao
doSenhor JOSE RENATO NALINI, coma membro do referido Conselho, bem homo a fixagao da sua
remuneragao, em conformidade com o Parecef. CODEC n ' 024/2016. O //em "/ " dos assuntos
extraordinfrios trata alteragao do artigo 3' e inclusgo de 3 (tr6s) novos artigos no Estatuto S(icial. A
primeira modificagao visa a alteragao do cape/r do artigo 3', com o objetivo de contemplar a nova
expressao do capital social. Por meio do Parecer n ' 132/2015, o CODEC aprovou o aumento do
capital social e respectiva emissio de agnes,.no valor de R$ 12.101.142,15, importancia essa recebida
da Fazenda do Estado para essa finalidade no ano de 2014. Assim sendo, podera o Senhor Procurador
do Estado acolher a materia, passando o referido artigo a vigour com a seguint6 redagao: "ARTIGO
3' - O capital social 6 de R$ 156.098.896,20 (canto e cinquenta e seis milh6es, noventa e oito mil,
bitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), dividido em 5.203.296.540 (cinco bilh6es, duzentas
e tr6s milh6es, duzentas e noventa e sais mil e quinhentas e quarenta) ag6es ordingrias de classe tlnica,
nominativas e sem valor nominal." A outra alteragao que se pretende trata da inclusio de tr6s .novos
dispositivos no estatuto social da Companhia, em atendimento a orientagao emanada pda
Procuradoria Gerd do Estado. De conseguinte, deverf o Senhor Procurador do Estado acolher a
materia, aprovando a redagao padrao contida nos Ofrcios GS-CODEC n ' 008/2016 e n ' 058/2016, os
quais foram numerados da seguinte maneira: "ARTIG0 24 -- E vedada a eleigao, para os 6rgaos
estatutfrios da companhia, de pessoas que se enquadrem nas causas de inelegibilidade estabelecidag
na legislagao federal. Parfgrafo primeiro - A proibigao presents no "kaput" dente artigo estende-se
as. admiss6es para empregos em comissio e is designag6es para fung6es de confianga. Parfgrafo
segundo - A companhia observarf o artigo lll-A da Constituig4o do Estado de.Sio Paulo e as regras
previstas nos Decretos estaduais n.' 57.970, de 12 de abril de 2012, e n.' 58.076, de 25 de maio de
2012, bem coma as eventuais alterag6es que vierem a ser editadas. ARTIG0 26 -- A posse dos
integrantes dos 6rgaos estatutfrios e ' a admissio de empregados pda companhia ficam condicionadas
a apresentagao de declaragao dos bens e valores que comp6em o seu patrim6nio privado. Parfgrafo
primeiro - A declaragao mencionada polo "kaput" deste artigo deverf ser atualizada anualmente, bem
como por ocasiio do desligamento do agente ptiblico. Parfgrafo segundo -- A companhia observarf
as regras previstas no .artigo 13 da Lei federal n.o 8.429, de 2 de junho de 1992, e no Decreto estadual
n.o 41:865, de 16'de junho de. 1997, bem homo as eventuais alterag6es que vierem a ser editadas.
ARTIG0 37 -- A companhia observarf o.disposto na Stimula Vinculante n.' 13 e no Decreto estadual
n.' 54.376, de 26 de maio de 2009, bem homo as eventuais alterag6es que vierem a ser editadas." No
//em "2" desta pauta, deverg o Senhor Procurador do Esthdo aprovar a consolidagao do Estatuto
Social, nos termos do documents anexo, que pasha a set parte integrante deste Parecer. Finalmente,
por oportuno, cumpre lembrar que nio deverio ser deliberadas odtras mat6rias sem a pr6via e
expressa manifestagao deste CODEC. CLAD.JDIA POLTO DA CUNHA -- Secretfria Executiva do
CODEC. Aprovo os termos deste Parecer, com base na compet6ncia estabelecida no parggrafo tinico
do artigo 5', do Decreto Estadual n ' 55.870, de 27 de maio de 2010. Encaminhem-se c6pia! a
Procuradoria Gerd do Estado e a CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO
PAULO. RENATO VILLELA -- Secretfrio da Fazenda -- Presidents do CODEC.
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GERAL Oji])INARIA =: DELIBEiiAgOES: Por unanimidade, Com abstengao dos legalmente
impedidos, coda .um dos itens da pauta foi discutido e votado, tendo as seguintes deliberag6es: 1) A
Senhora Procuradora do Estado aprovou o Relat6rio da Administragao, o Balango Patrimonial e as
respectivas Demonstrag6es Contgbeis, referentes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2015,
considerando as manifestag6es dos Conselhof de Administragao e Fiscal, bem homo o Relat6rio da
Auditoria Independents: Macidl Auditores S/S, que opinou no sentido de que as demonstrag6es
contgbeis apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e
financeira da CETESB em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operag6es e os sous fluxos
de caixa para o exercfcio ando naquela data, de acordo com as prgticas contgbeis adotadas no Brasil,
conforme documentos publicados nos jornais Difrio Oficial do Estado de Sio Paulo -- Empresarial --
15/04/16 pigs. 77 a 79 e Errata -- 20/04/16 pag. 183 e Difrit) Com6rcio Indtistria & Servigos --
15/04/16 pigs. 5 a 7 e Errata -- 20/04/16 pgg. 22 e que ficaram a disposigao dos senhores acionistas
pelo puzo legal, conforhe avisos publicados no Difrio Oficial do Estado de Sio Paulo -- Empresarial:
22/03/16 pag. 111, 23/03/16 pfg. 119 e 24/03/16 pag. 247 e Difrio Com6rcio Indtistria & Servigos:
22/03/16 pag. 10, 23/03/16 pgg. 10 e 24/03/16 pfg. 30; 2) A Senhora Procuradora do Estado aprovou
a retengao de todo o lucre do exercfcio de 2015, com a consequente dispensa do pagamento do
dividendo minimo obrigat6rio, nos termos do artigo 202, parfgrafos 3' e 4' da Lei Federal n '
6.404/76, de nio distribuigao de dividendos, uma vez que.a materia contou com pareceres -favorfveis
dos Conselhos de Administragao e Fiscal, comprovando ser ele incompativel com a situagao
financeira atual da Companhia. O lucro auferido, segundo justificativa da Companhia, decorre de
mere registro em seu Balango Patrimonial das multas que foram inscritas na dfvida ativa do Estado,
sem o correspondents ingresso de recursos financeiros no caixa da CETESB. Ngo se tratando,
portanto, de resultado obtido das 6perag6es normais da mesma, onde ha simultaneamente o ingresso
de recursos financeiros que propiciam a distribuigao de dividendos; 3) A Senhora Procuradora
acolheu a eleigao dos seguintes indicados para o Conselho Fiscal da Companhia, os Senhores:
TOMAS BRUGINSKI DE PAULA, brasileiro, casado, Mestre em Economia, portador da c6dula de
identidade RG Ho 1.554.630-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n ' 092.553.068-98, residente e
domiciliado, na Rua Mores, 588 - ap. 301 -- Vila Madalena -- Sap Paulo--- SP, CEP: 05434-020; e sua
respdctiva suplente: ROSILENE APARECIDA CHERON GENTILE, brasileira, casada,.bacharel
em pedagogia, portadora da c6dula de identidade RG n ' 17.756.876-8 SSP/SP e inscrita no CPF7MF
sob o n ' 103.495.578-02, residents e domiCiliada na Rua Alexander Bain, 118 -- Jardim Coimbra
Sgo Paulo : SP, CEP: 03690-060; KELL REGINA DELLA TORRE SOLER, brasileira,'tasada,
bacharel em Administragao de Empresas, portadora da c6dula de identidade RG n ' 16.915.950-4
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n ' 163.707.898-60, residents e domiciliada na Rua Chamant£, 362
--Vila Prudente -- Sio Paulo -- SP, CEP: 03127-000; e seu respectivo suplente: ESTEVAM ANDRE
ROBLES JUHAS, brasileiro, solteiro, bacharel ep. Administragao de Empresas, portador da c6dula
de identidade RG n ' 29.038.996-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n ' 281.305.288-43, residents e
domiciliado na Rua Arthur Pinto da Rocha, 53 :- Jaguars -- Sio Paulo -- SP, CEP: 05335-060;
RAFAELA DI FONZ0 OLIVEIRA, brasileira, casada, Gestora Ambiental/Especialista em
Engenharia- de Controls Ambiental e Gestio Publica, portadora da c6dula de identidade RG n '
29.448.963-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n ' 318.584.678-88, residente e domiciliada na Av.
Mofarrej, 1.500 -- ap. 173 Bloco E -- Vila Leopoldina -- Sgo Paulo -- SP, CEP.: 05311-000; e sua
respectiva suplente: MAjilIA CRISTINA FREI, brasileira, solteira, bacharel em Direit6, portadora
da c6dula de identidade RG n ' 20.876.778-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n ' 148.046.968-81,
residents e domiciliada na Rua Mota Pais, 228 -- ap. 21 -- Vila lpojuca =- Sio Paulo .-- SP, CEP:
000. Os conselheiros fiscais exercerio suas fung6es at6 a pr6xina Assembleia Gerd
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impossibilidade de comparecimento do membri) efetivo, deverf ser convocado o respectivo suplente
para participar das reuni6es. Os membros do Conselho Fiscal perceberao uma remuneragao menial no
valor correspondents a. 20%o (vinte por canto) da remuneragao mensal dos diretores da Companhia,
condicionado o seu recebimento ao comparecimento de polo memos uma reuniio mensal. A
investidura no cargo de conselheiro fiscal deverf obedecer aos requisitos, impedimentos e
procedimentos previstos na Lei das Sociedades An6nimas e demais disposig6es vigentes. No que se
refere a declaragao de bens, dcverf ser observada a normatizagao estadual aplicfvel; 4) A Senhora
Procuradora ratificou a eleigao, bem homo a fixagao da sua remuneragao, em conformidade com o
Parecer CODEC Do 024/2016, do Senhor JOSE RENATO NALINI como membro do Conselho de
Administragao, brasileiro, separado judicialmente, desembargador aposentado, portador da c6dula de
identidade RG n ' 3i467.476 --. SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n ' 202.507.388-72, residente e
domiciliado a Rua Oscar Freire, 802 -- ap. 102 -= Cerqueira Cesar -- Sgo Paulo -- SP CEP: 01426-
002.. ASSEMBLEIA GERAL EXTiiAOiil)INARIA -- DELIBERAGOES: Por unanimidade, com
as absteng6es legais: 1) A Senhora Procuradora do Estado acolheu a alteragao do "kaput" do artigo 3'
do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de contemplar a nova expressao do capital social,
em decorr6ncia do aumento na importancia de R$ 12.101.142,15 .(doze milh6es, cents e um mil, canto
Q quarenta e dais reais e quinze centavos), ocorrido ' durante o exercicio de 2014 e. aprovado pelo
CODEC, conforms Parecer n ' 132/2015. Assim, passarf esse artigo a vigour com a seguinte redagao:
"ARTIG0 3' - O capital social 6 de R$ 156.098.896,20 (cento e cinquenta e sais milh6es, noventa e
tito mil, oitocentos e noventa e sais thais e yinte centavos), dividido em 5.203.296.540 (cinco bilh6es,
duzentas e tr6s milh6es, duzentas e noventa e leis mil e quinhentas .e quarenta) agnes ordinfrias de
classe anita, nominativas e sem valor nominal." A Senhora Procuradora acolheu tamb6m a inclusio
de tr6s novos dispositivos no estatuto social da Conipanhia, em atendimento a orientagao emanada
pda Procuradoria Gerd do Estado, aprovando a redagao padrao contida nos Offcios GS-CODEC n '
008/2016 e n ' 058/2016, os quais foram numerados da seguinte maneira:."ARTIG0 24 -- E vedada a
eleigao, para os 6rgaos estatutfrios da companhia, de pessoas que se enquadrem nas causal de
inelegibilidade estabelecidas na legislagao federal.- Parggrafo primeiro = A proibigao presente no
"kaput" deste artigo estende-se is admiss6es para empregos ,Fm comissio e is designag6es para
fung6es de confianga. Parfgrafo segundo - A companhia observarg. o artigo lll-A da Constituigao
do Estado de Sio Paulo e as regras previstas nos Decretos estaduais n.' 57.970;'de 12 de abril de
2012, e D.o 58.076, de 25 de maio de 2012, bem homo as eventuais alterag6es que vierem a ser
editadas. ARTIG0 26 -- A posse dos integrantes dos 6rgaos estatutfrios e a admissio de eApregados
pda companhia ficam condicionadas a apresentagao de declaragao dos bens e valores que comp6em o
seu patrim6nio privado. Parfgrafo primeiro - A declaragao mencionada pelo "kaput" deste artigo.
deverg ser atualizada anualmente, bem homo por ocasigo do desligamento do agente ptiblico.
Parfgrafo segundo - A companhia observarf as tegras previstas no artigo 13 da Lei federal R.o 8.429,
de 2 de junho de 1992, e no Decreto estadual n.' 41.865, de 16 de junho de 1997, bCm homo as
eventuais alteragoes que vierem a ser editadas. ARTIG0 37 -- A companhia observarg o disposto na
Stimula Vinculante n.o 13 e no Decreto estadual H.o 54.376, de. 26 de maio de 2009, bem homo as
eventuais alterag6es que vierem a ser editadas." 2) A Senhora Procuradora aprovou a consolidagaq do
Estatuto Social da CETESB, que .vai transcrito na integra: "CAPITULO I -- DA DENOMINACAO,
DURAGAO, CEDE E OBJETO '-- ARTIGO I ' - A sociedade por agnes denominada CE'lESB --
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 6 parte integrante da administragao
indireta do Estado de Sio Paulo, regendo-se polo presente estatuto, pda Lei federal n ' 6.404/76 e
demais disposig6es legais aplicgveis. Parfgrafo primeiro - O puzo de duragao da companhia
indeterminado. Parfgrafo segundo - A companhia tem side na Avenida
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Hermann Junior Ho 345, Alto ' de Pinhejros, Sio Paulo SP -- CEP: 05459-900, na Capital do Estado
de Sio Paulou Parfgrafo terceiro -- Na medida em que for necessfrio para consecugao do objeto
social e observada sua area de atuagao, a companhia podera abrir, instalar, mantel, transferif ou
extinguir filiais, depend6ncias, ag6ncias, sucursais, escrit6rios, representag6es ou ainda. designar
representantes, respeitadas as disposig6es legais e regulamentares. ARTIG0 2' - Constitui objeto da
companhia, na qualidade de 6rgao delegado do Go'irerno do Estado de Sio Paulo no campo do
controle da poluigao, de 6rgao executor do Sistema Estadual de Administragao da Qualidade
Ambiental, Protegao, Controls e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos
Naturais -- SEAQI.JA; e de 6rgao do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos --
SIGRH: I proceder ao licenciamento ambiental de estabelecimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem homo capazes, s6b
qualquer forma, de causal degradagao ambiental; ll autorizar a supressgo de vegetagao e interveng6es
em: areas consideradas de Preservagao Permanente e demais areas ambientalmente protegidas; lll
emitir alvargs e licengas relativas ao uso e ocupagao do solo em areas de protegao de mananciais; IV
emitir licengas de localizagao ielativas ao zoneamento industrial metropolitano; V fiscalizar e impor
penalidades: a) a quem install ou opera as atividades de que trata o inciso I deste artigo, sem licenga
ou autorizagao ambiental ou descumpra as exig6ncias e condig6es nelas impostas; b) a quem ,cause
poluigao.ou degradagao do meio ambiente; c) aos infratores da legislagao sobre o uso e ocupagao do
solo em areas de protegao de mananciais; d) aos infratores da legislagao sobre o. zoneamento industrial
metropolitano; VI executar o monitoramento ambiental, . em especial da qualidade dos recursos
hfdricos superficiais e subterraneos, do ar e do solo; Vll efetuar exames e anflises necessgrios ao
exercicio das atividades de licenciamento, fiscalizagao e monitoramento ambiental; Vlll desenvolver
estudos e pesquisas de interesse de seu campo de atuagao; IX promover treinamento e
aperfeigoamento de pessoal para as atividades relacionadas com seu campo de atuagao; X prestar
servigos t6Cnicos especializados a terceiros no imbito de seu campo de atuagao; XI explorar direta ou
indiretamente os ' resultados das pesquisas realizadas; Xll promover o intercfmbio de informag6es. e
transfer6ncia de tecnologia com entidades nacionais e internacionais no fmbito de seu campo de
atuagao; Xlll expedir normas t6cnicas especificas e suplementares no fmbita de suas atribuig6es.
CAPITIJLO ll -- CAPITAL SOCIAL E AgOES -- ARTIG0 3' - O capital social 6 de R$
156.098.896,20 (canto e cinquonta e seis milh6es, noventa e oito mil, oitocdntos e noventa e sais reais
e vince centavos), dividido em 5.203.296.540 (cinco bilh6es, duzentas e tr6s milh6es, duzentas e
noventa e leis mil, quinhentas e quarenta) ag6es ordinfrias de classe tinica, nominativas e seh valor
nominal. Parfgrafo Qnico - Independentemente de reforfna estatutaria, .o capital social poderf ser
aumentado at6 o limite miximo de R$-404.500.000,00 (quatrocentos e quatro milh6es e quinhentos
mil reais), mediante deliberagao do conselho de administragao e ouvindo-se antes o conselho fiscal.
ARTIG0 4' - A dada agro ordinfria corresponderg um voto nas deliberag6es da assembleia gerd.
CAPITULO 111 -- ASSEMBLEIA GERAL -- ARTIG0 5' - A assembleia gerd sera convocada,
instalada e deliberarf na forma da lei, sobre today is mat6rias de interesse da companhia. Parfgrafo
primeiro. - A assembleia gerd tamb6m podera ser convocada polo
administragao, ou pda maioria dos conselheiros em exercicio.
gerd serf presidida preferencialmente polo presidente do conselho de
por qualquer outro conselheiro presence; fifa faCultado ao
indiGar o conselheiro que deverf substituf-lo na presid6ncia da
O presidente da assembleia gerd escolherf, dentre os presentes, um ou
utilizagao de assessoria pr6pria na companhia. Parggrafo quarto -- A ata
lavrada na forma de sumfrio, conforme previsto no artigo 13Q, $ 1', da Lei
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IV -- AI)MINISTRAGAO DA COMPANHIA -- !2jgEQ$j£6es Gerais -- ARTIG0 6' - A companhia
sera adminisVada pele conselho de administragao e pda diretoria. CAPITIJLO V -- CONSELllO
DE ADMINlsTRAgAo -- ARTIG0 7' - O'conselho de administragao 6 6rgao de deliberagao
colegiada responsgvel pda orientagao superior da companhia. C6mposicio, investidlu&€ lila!!date --
ARTIG0 8' - O conselho de administragao sera composto por no minimo 3 (tr6s) e no mgximo lO
(dez) membros, eleitos pda assembleia gerd, todos com mandato unificado de.2 (dois) anos a contar
da data da eleigao, permitida a reeleigao.'Parfgrafo primeiro -- O diretor presidente da companhia
integrarf'o conselho de administragao, mediante eleig5o da assembleia gerd. Parggrafo segundo --
Caberf a assembleia gerd que eleger o conselho de .administragao fixar o nQmero total de cargos a
serum preenchidos, dentro do limits mgximo previsto neste estatuto, e designar o seu'presidents, nio
podendo a escolha repair na- pessoa do diretor presidente da companhia que tamb6m for eleito
conselheiro. ARTIG0 9' - Fifa assegurada a participagaQ de um representante dos empregados no
conselho de administragao, com mandate coincidente com o dos demais conselheiros. Parfgrafo
prim6iro -- O conselhbirorepresentante dos empregados seri escolhido belo voto dos empregados, em
eleigao direta, permitida: a recondugao por perfodos nio sucessivos. Paragrafo segundo O
reginlento interno do conselho de administragao poderf estabelecer. requisitos de elegibilidade e outras
cdndig6es para o exercicio. do.cargo de representante dos -empregados. ARTIGO 10 - A investidura
no cargo de conselheiro de administragao flea condicionada a celebragao de Termo de Compromisso
perante o Estado, por interm6dio do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado -- CODEC.
Paragrafo Qnico - O disposto nests artigo nio se aplica ao conselheiro representante dos empregados.
Vac6ncia e Substjtyjf©f$ -- ARTIGO ll - Ocorrendo a vacincia do Largo de conselheiro de
administragao antes do t6rmino do mandato, o proprio conselho de administragao poderg deliberar
sobre a escolha do substituto para completar o mandate do substituido, ficando a deliberagao sujeita a
ratificagao posterior da pr6xima assembleia gerd. Funcionamento -- ARTIGO 12 - O conselho de
administragaQ reunir-se-a, ordinariamente, uma vez por m6s e, extraordinariamente, sempre que
necessfrio aos interesses da companhia. Paragrafo primeiro - . As reuni6es do conselho de
administragao servo convocadas pelo seu presidents, ou pda maioria dos conselheiros em exercicio,
mediante o envio de correspond6ncia escrita ou eletr6nica a .todos os conselheiros e tamb6m ao
Estado, por interm6dio do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, com anteced6ncia
minima de lO (dez) dias e a indicagao dos assuntos a serem'tratados. Parggrafo segundo O
presidente do conselho de administragao deverf zelar para que os conselheiros recebam
individualmente, com a devida.anteced&ncia em relagao i.data da reuniao, a documentagao contendo
as informag6es necessfrias para permitir a discussio e deliberagao dos assuntos a serum tratados;
incluindo, quando for o casa, a proposta da diretoria e as manifestag6es de carfter t6cnico e juridico.
Parggrafo terceiro -- As reuni6es do conselho de administragao servo instaladas com a presenga da
maioria dos sous membros em exerciCI.o, cabendo a presid&ncia dos trabalhos ao presidents do
conselho de administragao ou, na sua falta, a outro conselheiro por ele indicado. Parfgrafo quarto --
Quando houver motivo de urg6ncia, o presidente do conselho de administragao podera convocar as
reuni6es extraordinfrias com qualquer anteced6ncia, ficando facultada sua realizagao por via
telefonica, videoconfer6ncia ou outro meio id6neo! de manifestagao de vontade do conselheiro
ausente, cujo void serf con.siderado vflido para todos os efeitos, sem prejuizo da posterior lavratura e
assinatura da respectiva ata. Parfgrafo quinto -- O conselho de administragao deliberarf por maioria
de votos dos presehtes a reuniao, prevalecendo, em caso de. empate, a proposta que contar com o voto
do conselheiro que estiver presidindo os trabalhos. Parggrafo sexto - As reunites d6 conselho de
administragao servo secretariadas por quem o seu presidents indicar e todas as deliberag6es constario
de ata lavrada e registrada em livro proprio, sendo encaminhada c6pia daquela ao
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interm6dio do Conselho de Defesa dos.Capitais do Estado -- CODEC, no puzo de 5 (cinco) dias a
contar da sua. aprovagao. Paragrafo s6timo -- Sempre que contiver deliberag6es destinadas a produzir
efeitos perante terceiros, o extrato da ata sera atquivado no registro de com6rcio e publicado.
Atribuic6es -- ARTIGO 13 -- A16m das atribuig6es previstas em lei, compete ainda ao conselho de
administragao: I aprovar o planejamento estrat6gico contends as diretrizes d6 aWaD, metas de resultado
e indices de avaliagao de desempenho; ll aprovar programas anuais e plurianuais, com indicagao dos
respectivos projetos; 111 aprovar orgamentos de.disp6ndios e investimento, com indicagao das fontes e
aplicag6es de recursos; IV acompanhar a execugao dos pianos, programas, projetos e orgamentos; V
definigao de objetivos e prioridades de politicas ptiblicas compativeis com a area de atuagao da
companhia e o seu .objeto social; VI deliberar sobre polftica de pregos ou tariffs dos bens e servigos
fornecidog pda companhia, respeitado o marco regulat6rio do respective setor; Vll autorizar a
abertura, instalagao e a extingao de filiais, depend&ncias, ag6ncias, sucursais, escrit6rios e
representag6es; Vlll deliberar sobre o aumento do capital social dentro do limite autorizado pelo
estatuto, fixando as respectivas condig6es de subscrigao e integralizagao; IX fixar o limits mfximo de
endividamento da companhia; X deliberar sobre o pagamento de juros sabre o capital proprio ou
distribuigao de dividendos por conta do resultado do exercfcio em curso ou de reserva de lucros, sem
prejuizo da posterior ratificagao da assembleia gerd; XI propor iassembleia gerd o pagamento de
juros sobre b capital proprio ou distribuigao de dividendos por conta do resultado do exercjcio social
ando; Xll deliberar sobre a polftica de pessoal, incluindo a fixagao do quadra, plano de cargos e
salfrio.s, condig6es gerais de negociagao coletiva; abertura de processo seletivo para preenchimento de
vagas e Progfama de Participagao nos Lucros e Resultados; Xlll autorizar previamente a celebragao
de quaisquer neg6cios juridicos envolvendo aquisigao, alienagao ou oneragao de ativos, bem 'homo
assungao de obrigag6QS em gerd, quando, em qualquer cano, o valor da transagao ultrapassar 10%
(dez por cento) do capital social; XIV aprovar a contratagao de seguro de responsabilidade civil em
favor dos membros dos 6rgaos estatutfrios, etnpregados, prepostos e mandatfrios da companhia; XV
conceder licengas aos diretores, observada a regulamentagao pertinente; XVI aprovar o seu
regulamento interns; XVll mbnifestar-se previamente sobre qualquer proposta,da diretoria ou assunto
a ser submetido a assembleia gerd; XVlll avocar o exams dp qualquer assunto compreendido na
compet6ncia da diretoria .e sobre ele expedir. orientagao de- carfter. vinculante. CAPITULO VI --
DIRETORIA -- CQBlpQ$!fgo e mandato -- ARTIGO 14 - A dirctoria serf.composta por no minimo
2 (dois) e no mfximo 6 (leis) membros, sendo um diretor presidents, um diretor vice-presidents, um
diretor de gestao corporativa com atribuig6es financeiras, um diretor de engenharia e qualidade
ambiental, um diretor de avaliagao de impacto ambiental e um diretor de controle e licenciamento
ambiental, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleigao. Vacfncia e
SP!!Sli!!!iC©f$ -- ARTIGO 15, - Nas ausfncias ou impedimentos temporfrios de qualquer diretor,'o
diretor presidents designara outro membro da diretoria para cumular as fung6es. Parggrafo 6nico :-
Nas suas aus6ncias f impedimentos temporarios, o diretor presidente sera substitufdo pelo diretor
vice-presidente e, na aus6ncia deste por outdo diretor indicpdo polo pr6prio diretor presidents, e, se
nio houver indicagao, pele diretor responsfvel pda.area financeira. Funcionamento T ARTIGO 16 -
A diretoria reunir'se-g, ordinariamente, pelo ments dual vezes por m6s e, extraordinariamente, por
convocagao do diretor presidents ou de outros dots diretores quaisquer. Parfgrafo primeiro -= As
reuni6es da diretoria colegiada servo instaladas com a presenga de polo menos metade dos di.retores
em exercfcio, considerando-se aprovada a materia que obtiver a concordincia da. maioria dos
presentes; no casa de empath, prevalecera a proposta que contar com o voto do diretor presidents.
Parfgrafo segundo - As deliberag6es da diretoria constario de ata lavrada em livro proprio e
assinada por todos os presented. :41rlb!!!seng -- ARTIGO 17 - A16m das atribuig6es

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sio Paulo -- cede: Av. .Prof. Frederico Hermann Jrf
Fax: (Oxxl 1) 31 33 - 3402 - C.N.P.J. n.' 43.776.491/0001 - 70 -- Insc. Est. n.' 1 09.091 .375-1 1 8 =- Insc.

C6dl: S070V04 07;a0&'2009



8

coMPANHIA AUBl=NTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
+

+ +'A.' .

CETESB

compete a diretorii colegiada: I elaborar e submeter a aprovagao do conselho .de administragao: a) as
bases e direlrizes para a elaboragao do plano estrat6gico, bem homo dos programas anuais e
plurianuais; b) o plano estrat6gico, bem come os respectivos pianos plurianuais e programas anuais de
dispandios e de investimentos da companhia com os respectivos projetos; c) os orgamentos de custeio
e de investimentos da companhia, com a indicagao das fontes e aplicag6es dos recursos, bem come
suas alterag6es; d) a avaliagao do resultado de desempenho das atividades da companhia; e) relat6rios
trimestrais da companhia acompanhados dos balancetes e demais demonstrag6es financeiras; f)
anualmente, a minuta do relat6rio da administragao, acompanhado do balango patrimonial e demais
demonstrag6es financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes
e do conselho fiscal e a proposta de destinagao do resultado do exercfcio; g) o Regimento Interno da
diretoria e os regulamentos da companhia; h) proposta,de aumento do capital e de reforma do estatuto
social, ouvido o conselho fiscal, quando for o cano; i) proposta da politica de pessoal; ll aprovar: a) os
crit6rios de avaliaga6 t6cnico-econ6mica para os proletos de investimentos, com os respectivos pianos
de delegagao de responsabilidade para sua execugao e implantagao; b) o plano de contas; c) o plano
anual de seguros. da companhia; d) residualmente, dentro dos limites estatutfrios, tudo o que se
relacionar com atividades da companhia e que nio sega de compet6ncia privativa do diretor
pre$idente, do conselho de administragao ou da assembleia gerd. 111 autorizar, observados limites e as
diretrizes fixadas pda lGiC pelo conselho de administragao: a). atos de rentincia ou transagao judicial
ou extrajudicial, para p6r fim a litigios ou pend6ncias, podendo fixar limites de valor para a delegagao
da pratica disses atos pelo diretor presidents ou qualquer outro diretor; b) celebragao de quaisquer
neg6cios jurfdicos envolvendo aquisigao, alienagao ou oneragao de ativos, bem como assungao de
obrigag6es em gerd, quando, em qualquer faso, o valor da transagao ultrapassar 5% (cinco 'por canto)
e for inferior a 10% (dez por canto)do capital social. ARTIGO 18 - Compete ao diretor presidents: I
represehtar a companhia, ativa e passivamentej em.juizo ou fora dole, podendo ser constituido para
receber citag6es iniciais e notificag6es, observado o disposto no artigo 19, deste estatut6; 11
representar institucionalmente a companhia nas suas relag6es.com autoridades pablicas, entidades
privadas e terceiros em gerd; 111 convocar e presidir as reunites da diretoria; IV c06rdenar as
atividades da diretoria; V expedir atos e resolug6es que consubstanciem as deliberag6bs da diretoria
ou que delay decorum; VI coordenar a gestao ordinfria da coma)anhia, incluindo a imblementagao das
diretrizes e o cumprimento das deliberag6es tomadas pda assembleia gerd, pelo conselho de
administragao e pda diretoria colegiada; Vll coordenar as atividades dos . demais diretores.
ReDresentacao d& cll!!!ila!!!!ia -- ARTIGO 19 - A companhia 6briga-se Ferante tcrceiros {i) pda
assinatura de dois diretores, s6ndo um necessariamente o diretor presidente ou o diretor responsgvel
pda area financeira; (ii) pda-assinatura de um diretor e um procurador, conforms os poderes
constantes do respective instruments de mandato; (iii) pda assinatura de doin procuradores, conforme
os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato; (iv) pda assinatura de um procurador,
conforme os poderes constdntes do respectivo instrumento de mandato, nesse faso exclusivamente
para a prgtica de atos especificos. Parfgrafo inico -- Os instrumentos de mandato serif outorgados
por instrumento p6blico, com puzo determinado de validade, e especificarao os poderes conferidos;
apenas as procurag6es para o fora em gerd terio puzo indeterminado. CAPITULO Vll --
CONSELHO FISCAL -- ARTIG0 20 .-- A companhia teri um conselho fiscal de funcionamento
permanente, com as compet6ncias e atribuig6es previstas na lei. Parfgrafo Qnico -: Compete ao
Conselho Fiscal, a16m das atribuig6es previstas em lei, manifestar-se acerca da proposta de escolha e
destituigao dos auditores independentes, preliminarmente a sua submissio ,ao Conselho de
Administragao, e acompanhar os. trabalhos realizados. ARTIG0 21 -- O conselho fiscal serf
composto por no mfnimo 3 (tr6s) e no mgximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual ntiOepBJ%b
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suplentes, eleitos anuaJmente pda assembleia gerd ordingria, permitida a reeleigao. Parfgrafo Qnico
-- Na hip6tesb de vacincia ou impedimento de membro efetivo, assumirf o respectivo suplente.
ARTIG0 22 - O conselho fiscal reunir-se-f, ordinariamente, uma vez por m6s e,. extraordinariamente,
sempre que convocado por qualquer de deus membros ou pda diretoria, lavrando-se ata em livro
pr6prio. CAPiTULO Vlll -- REGRAS COMUNS AOS ORGAOS ESTATUTARIOS -- Posse.
ImDedimentos:€ Vedac6es -- ARTIG0 23 -- Os membros dos 6rgaos .estatutfrios deverio
comprovar, mediante a apresentagao de curriculum ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado --
CODEC, que possuem capacidade professional, t6cnica ou administrativa, experi6ncia compativel
com o cargo, idoneidade moral e reputagao.ilibada. Parggrafo inico p O disposto nests artigo aplica-
se somente aos membros eleitos polo acionista controlador. ARTIG0 24 -- E vedada a eleigao, para
os 6rgaos estatutfrios da companhia, de'pessoas que se enquadrem nas causas de inelegibilidade
estabelecidas na legislagao federal. Parfgrafo primeiro -- A proibigao presents no "kaput" deste
artigo estende-se is admiss6es para empregos em comissga e is designag6es para fung6es de
confianga. Parigrafo segundo -- A companhia observarg o artigo lll-A da Constituigao do Estado de
Sio Paulo e as regras previstas nos Decretos estaduais n ' 57.970, de 12 de abril de 2012 e n',58.076,
de 25 de maio de 2012}:bem coma as eventuais alterag6es que vierem a ser editadas. ARTIG0 25 --
Os membros dos 6rgaos estatutfrios servo investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de
posse'lavrado no respective livro de atas. Parfgrafo inico - O termo de posse deverf ser assinado
nos 30 (trinta) dias seguintes aeleigao, sob pena de sua ineficfcia, salvo justificativa aceita pelo 6rgao
para o qual o membro tiver sido eleito, e deverg conter a indicagao de polo menos um domicilio para
recebimento de Citag6es e intimag6es de processor administrativos e judiciais, relatives a atom de sua
gestao, sendo permitida a alteragao do domicflio indicado somente mediante comunicagao escrita.
ARTIG0 26 --: A posse dos integrantes .estatutgrios e a admissio de enipregados pda companhia
ficam condicionadas a apresentagao de declaragao dos bens e valores que comp6em o seu patrim6nio
privado. Parfgrafo primeiro A declaragao mencionada no "kaput" deste artigo deverf ser
atualizada anualmente, bem homo por ocasiio do desligamento. do agente ptiblico. Parfgrafo
segundo :- A companhia observarfi as regras previstas no artigo 13 da Lei federal n ' 8.429, de 2 de
junho de 1992, .e no Decreto estadual n'-41.865, de 16 de junho de 1997, bem coma as eventuais
alterag6es que {ierem a ser editadas. ARTIG0 27 -: Salvo na hip6tese de ren6ncia ou destituigao,
considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos 6rgaos . estatutgrios, at6 a
eleigao dos respectivos substitutes. B$plyperacao e Licenwas'-- ARTIG0 28 - A remunera€ao dos
membros dos 6rgaos estatutfrios serf fixada pda assembleia gerd e nio haverf acumulagao de
vencimentos ou quaisquer vantagens em razio das substituig6es que ocorram em virtude de vacancia,
aus6ncias ou impedimentos tdmporfrios, nos termos deste estatuto. Parfgrafo tinico -- Fifa facultado
ao diretor,. que na data da posse pertenga ao quadro de empregados da companhia, optar pele
respectivo salfrio; ARTIG0 29 - Os diretores poderao solicitar ao conselho dt administragao
afastamento por licenga nio remunerada, desde que por puzo nio superior a 3 (tr6s) meses, a qual
deverf ser registrada em ata. CAPiTULO IX -- EXERCICIO SOCIAL E DEMONSTRAgOES
FINANCEIRAS - LUCROS, RESERVAS E DISTRIBUICAO DE RESULTADOS - ARTIGO
30 - O exercicio social coincidirf com o ano civil, ando o qual a diretoria farc elaborar as
demonstrag6es financeiras previstas em lei. ARTIG0 31 -- As ag66s ordingrias terio direito ao
dividendo minimo obrigat6rio correspondents a 25% (vinte e cinco por cents) do lucro Ifquido do
exercfcio;. apes as dedug6es determinadas ou admitidas em lei. Paragrafo primeiro -- O dividendo
obrigat6rio poderf ser pago pda companhia sob a .forma de juror sobre o capital proprio. Parggrafo
segundo :- A companhia poderg levantar balangos intermediirios ou. intercalares para efeito de
digtribuigao de dividendos ou pagameAto de juros sabre o capital proprio.
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LIQUIDAGAO -- ARTIG0 32.-- A companhia entrarf em liquidagao nos casos previstos em lei,
competindo i.assembleia gerd, $e o cano, determinar o modo de liquidagao e nomear o liquidaiite,
fixahdo sua femuneragao. CAPiTIJLO XI -- MECANISMO DE DEFESA --. ARTIG0 33 - A
companhia assegurarf aos membros dos 6rgaos estatutgrios, por meio de seu departamento juridico ou
de profissional contratado, a defesa t6chica em processor judiciais e administrativos propostos durante
ou apes os respectivos mandatos, por atos relacionados com o exercicio de guas fung6es. Parggrafo
primeiro - A mesma protegao podera, mediante autorizagao espeCifica do conselho de administragao,
ser estendida aos empregados, prepostos e mandatgrios da companhia. Parfgrafo segundo - Quando
a companhia nio indicar, em tempo hgbil, profissional para assumir a defesa, o interessado podera
contratf-lo por sua pr6pria conta, fazendo jus ao reembolso dos respectivos. honorfrios advocaticios
fixados em montante razofvel, se for ao final absolvido ou exonerado de responsabilidade. Paragrafo
terceiro - A16m de assegurar a defesa t6cnica; a companhia arcarg com as custas processuais,
emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e dep6sitos para garantia de instincia.
Parfgrafo quarto - O agente que for copdenado ou responsabilizado, com. sentenga transitada em
julgado; ficarg obrigado a ressarcir a companhia dos valores efetivamente desembolsados, salvo
quando evidenciado que agiu de boa-f6 e visando o interesse da companhia. Parfgrafo quinto - A
companhia podera contratar seguro em favor dos membros dos 6rgaos estatutarios, empregados,
prepostos e mandatfrios, para a cobertura de responsabilidades decorrentes do exercicio de suas
fung6es. CAPITULO Xll -- DISPOSIGOES GERAIS--- ARTIG0 34 -- At6 o dia 30 de abril de
dada ano, a companhia publicarf o seu quadro de carlos e fung6es, preenchidos e vagos, referentes ao
exercicio anterior, em cumprimento ao disposto no $ 5', do artigo 115, da Constituigao Esladual.
ARTIG0 35 T Em face do disposto no artigo 101 da Constituigao do Estado de Sio Paulo, na forma
regulamentada polo Decreto estadual no 56.677, de 19 de janeiro de 2011, a contratagao do advogado
responsfvel pda chefia mgxima dos servigos juridicos da Companhia deverf ser precedida da
aprovagao do indicado polo Procurador Gerd do Estado, segundo crit6rios objetivos de qualificagao,
compet6ncia e experi6ncia profissional. ARTIG0 36 -- A coMpanhia deverf propiciar a interlocugao
direta de seus advogados com o Procurador Gerd do Estado ou outro Procurador do Estado por ele
indicado, com vistas a assegurar a athagao uniforme e coordenada, nos limites estabelecidos no artigo
101 da Constituigao 'do Estado, observados os deveres e prerrogativas inerentes ao exercicio
profissional. ARTIG0 37 -- A companhia observarf o dispostcr na S6mula Vinculante n ' 13 e no
Decreto Estadual n ' 54.376, de 26 de maio de 2009, bem como as eventuais alterag6es que vierem a
ser editadas.". 3) Finalmente, a Senhora Procuradora lembrou que nio deverio ser deliberadag outras
mat6rias, sem a pr6via e expressa manifestagao do CODEC. ENCERjiAMENTO: Invrada e lida a
ata, foi aprovada e assinada polos membros da mesa e acionistas presentes para os efeitos legais. (a)
Camila Rocha Cunha Viana pda Fazenda do Estado; Otavio Okano, Presidente da
Conselheiro de Administragao e Galdino Ingcio de Souza Neto, Secretfrio.

Certifico que a presence ata, .confers com o original lavrada ho.livro pr6prio

Secretfrio
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