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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2020 

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 28 de abril de 2020, às 11 horas, na sede social da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (“Companhia” ou “Sabesp”), na Rua Costa Carvalho, nº 300, 

Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05429-000. 

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, Caderno 

Empresarial, nos dias: (i) 28 de março de 2020, (ii) 31 de março de 2020 e (iii) 02 de abril de 2020, nas 

páginas 195, 406 e 68, respectivamente, e no jornal “Valor Econômico”, nos dias: (i) 28, 29 e 30 de março 

de 2020, (ii) 31 de março de 2020 e (iii) 02 de abril de 2019, nas páginas A10, B8 e B9, respectivamente. 

REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE MODO EXCLUSIVAMENTE DIGITAL: A Assembleia Geral Ordinária 

foi realizada de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital Zoom, sem prejuízo do uso do 

boletim de voto a distância como meio para exercício do direito de voto, nos termos da Instrução CVM n. 

481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020, 

como previamente informado pela Companhia por meio do Fato Relevante datado de 24 de abril de 2020. 

A Assembleia Geral Ordinária foi integralmente gravada e, nos termos do artigo 21-V, §1º da ICVM 481, o 

acionista que participou da Assembleia Geral Ordinária por meio do sistema eletrônico foi considerado 

presente e signatário da ata.  

PRESENÇA: Presentes na Assembleia Geral Ordinária acionistas representando 73,97% do capital social 

votante e total da Companhia, conforme se verifica (i) pelos registros de acesso ao sistema eletrônico 

disponibilizado pela Companhia e (ii) pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da 

Central Depositária da B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, do agente escriturador das ações de emissão 

da Companhia e diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da CVM. A formalização do 

registro da presença dos acionistas se deu pelo presidente e pela secretária da mesa, mediante assinatura 

da presente ata. 

 



Estavam também presentes: os Senhores Mario Engler Pinto Junior, Presidente do Conselho de 

Administração da Companhia, Ernesto Rubens Gelbcke, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário e 

Conselheiro de Administração Independente da Sabesp, Pablo Andrés Fernández Uhart, Conselheiro Fiscal 

da Sabesp, Bernardo Moreira, representante da KPMG Auditores Independentes, Marcelo Miyagui, 

Superintendente de Contabilidade, Mario Azevedo de Arruda Sampaio, Superintendente de Captação de 

Recursos e Relações com Investidores, Angela Beatriz Airoldi, Gerente do Departamento de Informações 

aos Investidores, Priscila Costa da Silva e John Emerson da Silva, Analistas de Gestão do Departamento de 

Informações aos Investidores, Ieda Nigro Nunes Chereim, Carolina Alves Cardoso Santos, advogadas da 

Superintendência Jurídica, Darkson Galvão e Fernanda Montorfano advogados do escritório de advocacia 

Cescon Barrieu, Marialve de Sousa Martins, Denise R. Sylvestre e Agnor Araújo Soares, integrantes do 

Gabinete da Presidência da Sabesp. 

MESA: Presidente: Mario Engler Pinto Junior. Secretárias: Marialve de Sousa Martins e Denise R. Sylvestre.  

PUBLICIDADE: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer do 

Conselho Fiscal, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras e do 

Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatuário, referentes ao exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2019, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial 2, páginas 

02 a 21, na edição de 28/03/2020, e no Jornal Valor Econômico, páginas E11 a E32, na edição de 28, 29 e 

30/03/2020. Os documentos acima foram também colocados à disposição dos acionistas na sede social e 

nos websites da Companhia, da CVM e da B3, com a Proposta da Administração e demais documentos 

pertinentes, conforme legislação aplicável. 

ORDEM DO DIA:  

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da 

Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do Relatório Anual da 

Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório Anual 

Resumido do Comitê de Auditoria. 

II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019 e a 

distribuição de dividendos. 

III. Fixar o número de membros que irão compor o Conselho de Administração para mandato até a 

Assembleia Geral Ordinária de 2022. 

IV. Eleger os membros do Conselho de Administração para mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 

2022 e indicar o Presidente do Conselho de Administração. 



V. Eleger os membros do Conselho Fiscal para mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021. 

VI. Fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do comitê de auditoria e do 

conselho fiscal para o exercício social de 2020. 

ESCLARECIMENTOS: As matérias constantes da ordem do dia foram apreciadas pelo Conselho de Defesa 

dos Capitais do Estado – CODEC, conforme Parecer nº 029/2020, de 27/04/2020, cuja orientação de voto 

foi apresentada pela representante da acionista Fazenda do Estado de São Paulo. 

Com relação à contagem de ações do acionista controlador, faz-se consignar que está em trâmite na 7ª 

Vara da Fazenda de São Paulo - Capital a ação ordinária com pedido de obrigação de fazer autuada sob nº 

1051534-40.2019.8.26.0053, cujo objeto é a antijuridicidade da alienação de ações de titularidade da 

Fazenda do Estado de São Paulo, por iniciativa do Banco Bradesco S.A., agente custodiante e escriturador 

das ações desta companhia, a terceiros. 

DELIBERAÇÕES: Após a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de 

boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o 

parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, e tendo sido registradas as abstenções e votos 

contrários, foram tomadas as seguintes deliberações: 

I. Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 95,61% de votos a favor, 

representados por 483.374.997 ações; 0,05% de votos contrários, representados por 274.324 ações; e 

4,34% de abstenções, representadas por 21.934.798 ações, as contas dos administradores e as 

demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, 

acompanhadas do Relatório Anual da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do 

Conselho Fiscal e Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria. 

II. Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 99,78% de votos a favor, 

representados por 504.481.866 ações; 0,02% de votos contrários, representados por 106.507 ações; e 

0,20% de abstenções, representadas por 995.736 ações, a proposta de destinação do lucro líquido do 

exercício de 2019, no montante de R$ 3.367.516.562,93, como segue: (i) 5% serão aplicados na 

constituição da Reserva Legal, no montante de R$ 168.375.828,15; e (ii) R$ 799.785.183,69 serão 

destinados para dividendos mínimos obrigatórios e R$ 141.202.852,96 como dividendos adicionais. O saldo 

remanescente, no montante de R$ 2.258.152.698,13 será transferido para a conta de “Reserva para 

Investimentos”. Os dividendos, no valor total de R$ 940.988.036,65, serão pagos na forma de juros sobre 



capital próprio em 29 de maio de 2020, aos acionistas detentores de ações da Companhia na data-base de 

28 de abril de 2020. 

 

III. Considerando que foi recebida pela mesa a solicitação, de acionistas minoritários, de eleição de 1 

(um) conselheiro em separado, na forma prevista no artigo 141, §4º, I e artigo 239 da Lei Federal 

nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”), aprovar, por maioria, tendo sido computados 97,74% de 

votos a favor, representados por 493.503.719 ações; 2,19% de votos contrários, representados por 

11.079.186 ações; e 0,06% da abstenções, representados por 321.604 ações, a fixação da composição do 

Conselho de Administração da Companhia em 10 (dez) membros, sendo 9 (nove) membros a serem eleitos 

em eleição majoritária e 1 (um) membro a ser eleito em separado pelos acionistas minoritários, nos 

termos do voto do acionista controlador manifestado pelo Parecer CODEC 029/2020. 

 

IV. A eleição dos membros do Conselho de Administração para cumprir mandato até a Assembleia Geral 

Ordinária de 2022 e a indicação do Presidente do Conselho de Administração, conforme segue: 

a) Foi eleita em eleição majoritária os seguintes candidatos, conforme segue: (i) como Membros do 

Conselho de Administração, o senhor MARIO ENGLER PINTO JUNIOR, brasileiro, união estável, 

advogado, RG nº 4.722.183-5 SSP/SP e CPF nº 988.910.818-68, domiciliado na Rua Rocha nº 233, 

Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01330-000, designado Presidente do Conselho de Administração, 

nos termos do parágrafo segundo do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, o qual recebeu 

97,92% de votos a favor, representados por 493.570.914 ações; 1,66% de votos contrários, 

representados por 8.388.217 ações; e 0,42% de abstenções, representadas por 2.094.583 ações; o 

senhor BENEDITO PINTO FERREIRA BRAGA JUNIOR, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, 

RG nº 3.415.725-6 SSP/SP, CPF nº 550.602.698-68, domiciliado nesta Capital, na Rua Costa Carvalho 

nº 300, Pinheiros, São Paulo, CEP: 05429-000, nos termos do parágrafo primeiro, artigo 8º do 

Estatuto Social da Companhia, o qual recebeu 98,53% de votos a favor, representados por 

496.660.122 ações; 1,12% de votos contrários, representados por 5.648.398 ações; e 0,35% de 

abstenções, representadas por 1.745.194 ações; o senhor WILSON NEWTON DE MELLO NETO, 

brasileiro, casado, advogado, RG nº 18.943.369-3 SSP/SP, CPF nº 145.540.608-29, domiciliado na 

Alameda Garibaldi, 374, Tamboré, Santana do Parnaíba, São Paulo, CEP: 06543-235, o qual recebeu 

98,40% de votos a favor, representados por 495.976.692 ações; 1,19% de votos contrários, 

representados por 5.981.339 ações; e 0,42% de abstenções, representadas por 2.095.683 ações; e a 

senhora CLAUDIA POLTO DA CUNHA, brasileira, casada, advogada, RG nº 18.205.781-1 SSP/SP, 

CPF nº 127.276.788-43, domiciliada na Alameda Jaú, 731, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP: 



01406-100, a qual recebeu 98,40% de votos a favor, representados por 495.980.867 ações; 1,19% 

de votos contrários, representados por 5.977.797 ações; e 0,42% de abstenções, representadas por 

2.095.050 ações; e (ii) como Membros Independentes do Conselho de Administração, o senhor 

FRANCISCO VIDAL LUNA, brasileiro, casado, economista, RG nº 3.500.003-x SSP/SP e CPF 

nº 031.950.828-53, domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 201, cj. 82, Pinheiros, São Paulo/SP, 

CEP: 05426-100, o qual recebeu 99,27% de votos a favor, representados por 500.391.314 ações; 

0,38% de votos contrários, representados por 1.915.922 ações; e 0,35% de abstenções, 

representadas por 1.746.478 ações; o senhor REINALDO GUERREIRO, brasileiro, casado, contador, 

RG nº 6.156.523-4 SSP/SP e CPF nº 503.946.658-72, domiciliado na Avenida Prof. Luciano Gualberto 

nº 908, Cidade Universitária, São Paulo/SP, CEP: 05508-010, o qual recebeu 98,41% de votos a 

favor, representados por 496.044.510 ações; 1,17% de votos contrários, representados por 

5.914.332 ações; e 0,42% de abstenções, representadas por 2.094.872 ações; o senhor FRANCISCO 

LUIZ SIBUT GOMIDE, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 363.119-2 e CPF nº 016.583.109-

00, domiciliado na Rua XV de Novembro nº 556, conjunto 404, Curitiba, Paraná, CEP: 80.020-920, o 

qual recebeu 99,31% de votos a favor, representados por 500.560.426 ações; 0,35% de votos 

contrários, representados por 1.747.109 ações; e 0,35% de abstenções, representadas por 1.746.179 

ações; o senhor LUCAS NAVARRO PRADO, brasileiro, casado, advogado, RG nº 886964 SSP/MS e 

CPF nº 911.403.821-87, domiciliado na SQN 203 Bl. E, Ap. 405, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.833-

050, o qual recebeu 98,98% de votos a favor, representados por 498.934.208 ações; 0,67% de votos 

contrários, representados por 3.373.535 ações; e 0,35% de abstenções, representadas por 1.745.971 

ações; e o senhor EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA, brasileiro, casado, economista, RG 

nº 3.333.259-4 IFP/RJ e CPF nº 310.977.407-06, domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, 288/131, 

Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP:04531-010, o qual recebeu 99,33% de votos a favor, representados por 

499.977.404 ações; 0,39% de votos contrários, representados por 1.977.595 ações; e 0,28% de 

abstenções, representadas por 1.419.115 ações. 

b) Foi eleito em votação em separado, na forma prevista no artigo 141, §4º, I e artigo 239 da Lei 

6.404/1976, com 1.530.400 votos o senhor WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI, brasileiro, 

casado, advogado, RG nº 14.009.886 SSP/SP e CPF nº 147.427.468-48, domiciliado na Rua Urussui, 

92, cj. 91, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-050. 

Registramos que as indicações dos Sr. Mario Engler Pinto Junior (2º mandato – 1ª recondução), Sr. 

Benedito Pinto Ferreira Braga (2º mandato – 1ª recondução), Sra. Claudia Polto da Cunha (1º mandato), 

Sr. Wilson Newton de Mello Neto (2º mandato – 1ª recondução), Sr. Reinaldo Guerreiro (2º mandato – 1ª 



recondução), Sr. Francisco Vidal Luna (2º mandato – 1ª recondução), Sr. Francisco Luiz Sibut Gomide (2º 

mandato – 1ª recondução) e Sr. Lucas Navarro Prado (2º mandato – 1ª recondução), Sr. Eduardo de 

Freitas Teixeira (1º mandato) contaram com a competente autorização governamental, e a conformidade 

dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal 13.303/2016, foi 

atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social. O Sr. 

Walter Luís Bernardes Albertoni (1º mandato), eleito em votação em separado, na forma prevista no artigo 

141, §4º, I e artigo 239 da Lei 6.404/1976, está em conformidade com os requisitos legais e estatutários 

necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal 13.303/2016, e foi atestado pelo Comitê de 

Elegibilidade e Aconselhamento, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social. 

Os Conselheiros de Administração deverão exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da 

Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, e a investidura no cargo de 

Conselheiro de Administração deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na 

normatização vigente, o que deve ser verificado no ato da posse pela Companhia, devendo ser assinado o 

termo de posse, lavrado em livro próprio, e a declaração de desimpedimento arquivada na sede da 

Companhia. A remuneração será fixada de acordo com as orientações do CODEC, conforme deliberado em 

Assembleia Geral de Acionistas. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a 

normatização estadual aplicável. 

V. A eleição dos membros do Conselho Fiscal para mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, 

conforme segue: 

a) Foi eleita, em eleição majoritária, os candidatos indicados a Conselheiro Fiscal, efetivos e suplentes, 

conforme segue: 

Membros Efetivos: senhores FABIO BERNACCHI MAIA, brasileiro, casado, administrador de 

empresas, RG nº 20.409.440-9 SSP/SP, CPF nº 132.883.768-81, domiciliado na Av. Rangel 

Pestana, 300, 6º andar, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01017-911, o qual recebeu 96,29% de votos a 

favor, representados por 484.696.568 ações; 3,50% de votos contrários, representados por 

17.610.223 ações; e 0,21% de abstenções, representadas por 1.066.618 ações; PABLO ANDRÉS 

FERNÁNDEZ UHART, brasileiro, casado, administrador, RG nº 18.757.296-3 SSP/SP e CPF 

nº 176.130.568-99, domiciliado na Av. Morumbi, 4.500, Morumbi, São Paulo - SP, CEP: 05650-000, 

o qual recebeu 98,76% de votos a favor, representados por 497.154.240 ações; 1,02% de votos 

contrários, representados por 5.153.171 ações; e 0,21% de abstenções, representadas por 

1.065.998 ações; EDSON TOMAS DE LIMA FILHO, brasileiro, casado, economista, RG nº 

5.680.624-3 SSP/SP, CPF nº 665.206.498-72, domiciliado na Travessa Álvaro de Menezes, 183 - 



Casa 82, Paraíso, São Paulo/SP, CEP: 04007-020, o qual recebeu 96,28% de votos a favor, 

representados por 484.664.703 ações; 3,50% de votos contrários, representados por 17.642.737 

ações; e 0,21% de abstenções, representadas por 1.065.969 ações; e ÂNGELO LUIZ MOREIRA 

GROSSI, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 5.738.129 SSP/MG, CPF nº 013.277.496-88, 

domiciliado na Av. do Estado, 777 – 6º andar, Bom Retiro, São Paulo/SP, CEP: 01142-300, o qual 

recebeu 99,48% de votos a favor, representados por 500.737.019 ações; 0,31% de votos 

contrários, representados por 1.568.391 ações; e 0,21% de abstenções, representadas por 

1.067.999 ações; e 

Membros Suplentes, respectivamente, os senhores MARCIO CURY ABUMUSSI, brasileiro, 

casado, engenheiro, RG nº 9.895.534-2 SSP/SP, CPF nº 112.143.998-51, domiciliado na Av. Rangel 

Pestana, 300, 7º andar, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01017-911; CASSIANO QUEVEDO ROSAS DE 

ÁVILA, brasileiro, casado, advogado, RG nº 28.064718-9 SSP/SP, CPF nº 267.058.298-26, 

domiciliado na Rua Carlos Sampaio, 118, apto 143, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01333-913; 

NANCI CORTAZZO MENDES GALUZIO, brasileira, casada, advogada, RG nº 13.569.764-5 SSP/SP, 

CPF nº 022.295.468-05, domiciliada na Rua Inajaroba, 17, apto 11, Vila Nova Conceição, São 

Paulo/SP, CEP: 04511-040; e ANDRÉA MARTINS BOTARO, brasileira, casada, administradora de 

empresas, RG nº 33.190.866-9- SSP/SP, CPF nº 311.366.598-11, domiciliada na Av. Morumbi, 4500 

– 1º andar, Morumbi, São Paulo/SP, CEP: 05650-000. 

 

b)  Foram eleitos em votação em separado, na forma prevista no artigo 240 da Lei 6.404/1976, com 

1.530.400 votos: o senhor REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE, brasileiro, casado, economista, 

RG nº 8.781.281 SSP/SP, CPF nº 003.662.408-03, domiciliado na Rua Leonardo Mota, 66, Apto. 

122, Vila Indiana, São Paulo/SP, CEP: 05508-000, e a senhora GISÉLIA DA SILVA, brasileira, 

solteira, advogada, RG nº 4014276432 SSP/RS, CPF nº 390.708.590-68, domiciliada na Rua 

Harmonia, 539, Apto. 83 A, Sumarezinho, São Paulo/SP, CEP: 05435-000, respectivamente, como 

Conselheiro Fiscal Efetivo e Conselheiro Fiscal Suplente. 

Registramos que as indicações dos Srs. Fabio Bernacchi Maia (1º mandato), Pablo Andrés Fernández Uhart 

(3º mandato – 2ª recondução), Edson Tomas De Lima Filho (1º mandato), Ângelo Luiz Moreira Grossi (2º 

mandato – 1ª recondução), Marcio Cury Abumussi (3º mandato – 2ª recondução), Cassiano Quevedo 

Rosas De Ávila (2º mandato – 1ª recondução), Nanci Cortazzo Mendes Galuzio (2º mandato – 1ª 

recondução) e Andréa Martins Botaro (2º mandato – 1ª recondução) contaram com a competente 

autorização governamental, e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive 



aqueles previstos na Lei Federal 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, 

nos termos do artigo 31 do Estatuto Social. No entanto, a posse do Srs. Reginaldo Ferreira Alexandre e 

Gisélia da Silva, eleitos em votação em separado, ainda está sujeita à avaliação pelo Comitê de 

Elegibilidade e Aconselhamento, à qual fica condicionada.  

Os Conselheiros Fiscais eleitos exercerão suas funções até a Assembleia Geral Ordinária de 2021 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 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, devendo ser assinado o termo de posse, lavrado em livro 

próprio, e a declaração de desimpedimento arquivada na sede da Companhia. 

 

VI. Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 96,19% de votos a favor, 

representados por 485.692.377 ações; 3,50% de votos contrários, representados por 17.652.890 ações; e 

0,31% de abstenções, representadas por 1.559.247 ações, a remuneração global anual dos 

administradores e dos membros do comitê de auditoria e do Conselho Fiscal relativa ao exercício de 2020, 

conforme disposto nos artigos 152 e 162 da Lei federal nº 6.404/76, no valor de até R$ 8.068.606,16 (oito 

milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais e dezesseis centavos), considerando a atual 

composição dos órgãos estatutários (Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de 

Auditoria), que inclui a remuneração fixa e os demais benefícios constantes das orientações do CODEC, 

que disciplina a matéria, nos estritos termos das Deliberações CODEC nº 001/2018 e CODEC nº 001/2019, 

além dos encargos correspondentes, a remuneração mensal individual dos administradores fixada em: 

R$ 40.000,00 para os Diretores; R$ 9.000,00 para os Conselheiros de Administração; R$ 15.000,00 para o 

Presidente do Conselho de Administração; R$ 15.000,00 para Comitê de Auditoria e R$ 4.387,86 para os 

Conselheiros Fiscais. 

A lavratura da presente ata feita em forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com a omissão 

das assinaturas dos Acionistas presentes, em consonância com o artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei 

6.404/76. 

VOTOS CONTRÁRIOS, MANIFESTAÇÕES DE VOTO E ABSTENÇÕES: Foram recebidos e registrados os 

votos contrários, manifestações de voto e abstenções recebidos pela Mesa, que ficarão arquivados na 

Companhia. 



ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Não havendo qualquer outro pronunciamento, o senhor 

Presidente declarou encerrado os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, determinando que fosse lavrada 

a presente ata, que, lida e aprovada, segue assinada pelo Presidente, pela Secretária e pelos acionistas 

presentes, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 21-V da ICVM 481, que constituem a maioria necessária às 

deliberações tomadas. 

DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Ficam arquivadas na sede social da Companhia as manifestações de voto 

apresentados pelos acionistas. 

São Paulo, 28 de abril de 2020. 
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