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Anote abaixo o Mero do SIPRO

Auto de Infração: 46288/2014 (lavrado pela SUPRAMINM - endereçamento conforme

indicação do auto de infração) - .' , - 'I'
Localidade: Montes Claros _ MG ' ,)
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Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA
MG, Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPJ sob o nO
17.281.106/0001-03, sediada na rua Mar de Espanha, n° 525, bairro Santo
Antônio, Belo Horizonte - MG, CEP 30.330-270, por meio dos seus
procuradores, in fine assinados, nos termos do art. 33 e 34 do Decreto
Estadual n° 44.844/08, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência
apresentar DEFESA ao Auto de Infração n° 46288/2014, lavrado pela
SUPRAM/NM, na cidade de Montes Claros - MG, pelas razões a seguir
aduzidas:

I-Do Auto

Foi lavrado contra a COPASA MG o Auto de Infração
n° 46288/2014, tendo em vista o suposto descumprimento do embargo da
atividade de disposição de lodo e resíduos na área da estação de tratamento
de esgoto de Montes Claros, realizado no auto de infração 66483/2014.

Narra o auto que em vistoria realizada no dia 05 de dezembro de
2014, com o propósito de dar continuidade à análise do processo de
ampliação da ETE Vieira (PA nO15887/2005/005/2014), registrou-se que o .•'
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empreendedor vinha descumprido o embargo da atividade de disposição de

lodo e resíduos na área da estação de tratamento, realizada no auto de

infração 66483/2014.

Da lavratura do Auto de Infração resultou a imposição da

penalidade de multa diária corresponde a 0,5% do valor da multa aplicada no

auto de infração 66483/2014.

11- Dos Fatos

Inicialmente, cumpre observar, que o auto de infração

46288/2014, lavrado pela Superintendência Regional de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas, está vinculado ao auto de

infração nO 66483/2014, sobre o qual ainda pende recurso administrativo.

Matiza-se que ambos os autos foram lavrados sem se ponderar as

circunstâncias do caso concreto, vez que as imputações dirigidas à autuada, o

foram sem qualquer constatação da ocorrência de dano ambiental, não foram

realizados quaisquer testes ou sequer examinada a documentação da

Companhia sobre o material que estava sendo disposto, a fim de averiguar a

possibilidade da ocorrência de dano.

Não é propósito da COPASA negligenciar orientações da

SUPRAM, nem mesmo desacatar indicações desse órgão, o fato é que a

disposição dos resíduos da ETE de Montes Claros tem sido realizada de

forma organizada e ambientalmente segura, em conformidade com a Norma

ABNT NBR 10004. Destaca-se que os resíduos da estação de tratamento

sempre foram desidratados antes de serem encaminhados ao aterro controlado

existente na ETE Montes Claros, como usualmente ocorre em vários aterros

de outras localidades operadas pela COPASA.

Os resíduos da ETE Vieira estão sendo removidos, desidratados

e dispostos em valas de um metro de largura por dois e meio de altura e

extensões máximas de cinquenta metros. As análises realizadas pela Araxá

Ambiental (metais pesados), pelo Instituto de Ciências Agrárias ICA/UFMG

(bacteriológico), pelo Laboratório de Análise de Solos Viçosa Ltda. e outras
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análises recentes realizadas pelo Instituto de Agropecuária de Campinas -

IAC (documentos em anexo), apontam que os resíduos provenientes da ETE

estão em conformidade com o Standard Methods for Examination of Water

and Wastewater e com a Resolução CONAMA nO 375, evidenciando o

cuidado e controle da Companhia na gestão destes resíduos.

Tem-se que a caracterização fisica dos compostos foi obtida por

laboratórios credenciados, instituições externas, absolutamente idôneas,

contratadas especialmente para realizar as análises dos lodos e emitir seus

resultados. Tais resultados demonstram a não existência de compostos

tóxicos nas amostras que possam vir a contaminar o subsolo e comprovam

que os lodos, tanto desidratados (centrifugados) quanto secos (Secador

Térmico), estão sendo dispostos no aterro controlado da ETE em

conformidade com a Norma ABNT NBR 10004.

Argumenta-se que a disposição dos lodos em qualquer outro

local, que não o aterro controlado da ETE Vieira, mesmo que constituísse

procedimento temporário com base em temores de que os mesmos estivessem

contaminando o solo e o meio ambiente, demandaria estudos e projetos

prévios, que dado ao curto prazo em que se deram as fiscalizações, seria

impossível de se realizarem.

Salienta-se que a hipótese de lançamento provisório desses

resíduos no aterro de Montes Claros é impossível, uma vez que o município

não conta com aterro licenciado. Ademais, observando-se a atual condição do

aterro, nota-se que este não comporta o acréscimo de volume de lodo que

vem sendo gerado na ETE Vieira.

Lado outro, é economicamente inviável e sanitariamente

inseguro a transferência desses resíduos para o aterro de outra localidade, até

mesmo porque não existem aterros sanitários licenciados próximos da cidade

de Montes Claros.

Ao mesmo tempo, a suspensão dos descartes de lodos no aterro

controlado da ETE de Montes Claros caracterizaria em uma medida
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absolutamente impraticável, haja vista que o descarte de lodo constitui

atividade essencial ao processo de tratamento de esgoto. Dessa forma, a

suspensão do descarte prejudicaria a eficiência da estação e impediria o

atendimento dos padrões ambientais no lançamento de efluentes. Nenhuma

estação de tratamento é capaz de obter os resultados operacionais para os

quais foi concebida se os resíduos nela gerados não forem removidos

sistematicamente.

Dentro do contexto em que foi lavrado o auto de infração,

pressupõe-se que a preocupação da SUPRAM NM esteja relacionada com a

contaminação do lençol freático e com a integridade do Córrego Vieira,

todavia, há que se ponderar, que o nível estático dos aquÍferos subterrâneos

está localizado a pelo menos dezenove metros de profundidade do nível do

solo e o aterro está afastado em pelo menos cinquenta metros do Córrego

Vieira. Portanto, além da disposição dos lodos ocorrer de forma segura e

controlada, ainda existe uma grande margem de proteção dos recursos

naturais.

Não bastasse todas as cautelas adotadas, a autuada, com o

propósito de certificar a não ocorrência de danos ambientais, até o final de

maio de 2015, perfurará três poços de monitoramento às margens do Córrego

Vieira, sendo que, assim que a COPASA dispuser dos resultados desse

monitoramento, os mesmos serão apresentados à SUPRAM NM.

De todo o elencado, resta evidente que a disposição dos resíduos

tem sido realizada no aterro controlado da ETE após o devido processamento

dos resíduos nas centrifugas existentes na estação, e que a disposição dos

resíduos são desenvolvidas com absoluta segurança ambiental e processadas

em conformidade com as exigências da Norma ABNT 10004.

Portanto, a lavratura do auto de infração se mostrou arbitrária e

desprovida de conteúdo fático, posto não foi realizado ou solicitado qualquer

exame técnico pericial que pudesse atestar a ocorrência de dano ou

degradação ambiental a justificar o embargo da atividade de disposição de
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lodos no aterro controlado de ETE. Especialmente diante do fato da autuada

ter tomado todas as providências e adotado as medidas de engenharia, com

absoluta sensibilidade em relação ao seu compromisso socioambiental na

prestação de serviços com criteriosa atenção em relação à preservação do

meio ambiente.

Assim, é medida que se impõe seja cancelada a penalidade

aplicada no auto de infração n° 46288/2014, bem como liberado o embargo

da atividade de disposição de lodos no aterro controlado da estação de

tratamento de esgotos.

111- Da Nulidade do Auto de Infração

o Decreto nO44.844/08 estabelece em seu art. 27, caput e S 1°,

incisos I e lI, que o auto de infração deverá ser lavrado com fundamento na

ocorrência de transgressão às normas contidas nas seguintes Leis: Lei nO

7.772, de 1980; Lei nO 14.309, de 2002; Lei n° 14.181, de 2002; Lei n°

13.199, de 1999, conforme se comprova a seguir:

"Art. 27. A fiscalização e a aplicação de sanções por infração às normas contidas na

Lei n° 7.772, de 1980, Lei n° 14.309, de 2002, Lei n° 14.181, de 2002, e Lei nO13.199, de

1999, serão exercidas, no âmbito de suas respectivas competências, pela SEMAD, por

intermédio das SUPRAMs, pela FEAM, pelo IEF, pelo IGAM e por delegação pela Policia

Militar de Minas Gerais - PMMG.

S 10 O titular do respectivo órgão ou entidade, em ato próprio, credenciará servidores para

realizar a fiscalização e lavrar auto de infração, com fundamento em vistoria realizada pelas

SUPRAMs, IEF, IGAM e FEAM, competindo-lhes:

I - verificar a ocorrência de infração às normas a que se refere o caput;

11- verificar a ocorrência de infração à legislação ambiental;" (grifo aposto)

Ocorre que, ante a determinação legal supracitada, constatou-se

flagrante vício formal na constituição do Auto de Infração nO46288/2014,

uma vez que, tal documento NÃO especifica que dispositivo da LEI nO

7.772/80 que supostamente foi infringido pela Autuada, conforme se

demonstra a seguir:
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Além disso, verifica-se que há o preenchimento do auto de

infração com a indicação de artigo de Decreto referente à penalidade de

multa, quando, na verdade, deveria constar o artigo de Lei supostamente

descumprido.

Desta forma, a autuada está a desconhecer o dispositivo legal

hipoteticamente infringido, uma vez que este não foi discriminado no auto de

infração, sendo-lhe aplicada multa sem mesmo lhe ser concedido o direito de

conhecer o motivo legal ensejador da penalidade, gerando, assim, grave vício

formal a tomar nulo o auto de infração e, consequentemente, a multa

aplicada.

Tal fato fere gravemente a Constituição da República de 1988,

em seu art. 5°, 11,segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de

fazer alguma coisa senão em virtude de Lei".

Esse regramento Constitucional traduz o princípio da legalidade,

segundo o qual exige-se Lei em sentido formal, emanada do órgão com

função própria para criar normas, ou seja, a Lei deve ser emanada, tão

somente, do Poder Legislativo a fim de obrigar qualquer cidadão a fazer ou

deixar de fazer qualquer cOisa. Nesse sentido, o nosso Ilustre

Constitucionalista José Afonso da Silva, vem corroborar tal entendimento:

"Do que se disse acima, já se dessume que a palavra Lei, para realização plena do princípio

da legalidade, se aplica, em rigor técnico, á lei formal, isto é, ao ato do legislativo emanado

dos órgãos de representação popular e elaborado de conformidade com o processo

legislativo previsto na constituição (arts. 59 a 69)."

Destarte, o Decreto Estadual n° 44.844/08, em consonância com

a Constituição Federal, também ratifica o disposto no Princípio da Legalidade
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ao dispor em seu artigo 27, incisos I e II, que a infração se dará em ofensa às

normas das LEIS dispostas no caput, quais sejam, Lei nO7.772/80, Lei n°

14.309/02, Lei nO 14.181/02 e Lei n° 13.199/99, bem como legislação

ambiental, em sentido formal, as quais legitimam a lavratura do auto de

infração.

Desta forma, É TOTALMENTE ILEGAL A

RESPONSABILIZAÇÃO DA COPASA MG em função da ofensa ao artigo

do DECRETO nO44.844/2008 (art. 83, anexo I, cód. 122), conforme pretende

o Órgão Ambiental e se demonstra a seguir:

COMINUAt;:ÃO. DO AUTO DE 'INFR-\ÇÃO x~: 46288 Folho 2J2..
e lnf. I Artigo Anexo Código Inciso Alínea Decreto/nno Lei f ano Rt'solução DN Porto N~ Órgão

;; I I ,,7, S 111 - - ~~~,,~'ar,e.~I~ ie~,e-
'"'"

Atenuantes Agra\'ant('s
~ I; N"I Artigo/Parng. Inciso Alínea Redução N' Artigo/Panig. Inciso Alínea Aumento"-~ == •" .• •- .<"
-:~

12. Reincidêncin:DGencrica OEspccfficaDNão foi poss(vel verificar ". .

Infração Porte Penalidade Valor OAcréseimo oReduçio Valor Total

1 G [)Ad\'erl:enciaOMultn Simpks ~MulUl Diana
o. DAdvertênciaOMull21 Simples []Multa Diária-o:-s~ [JAd"crtêncillOMuJta Simples OMultn Diárin I.

:= """"- OAdvertblcia[]Multa Simples [JMulla Diâria- "~=. = DAdverlência[Jlv1u1ta Simples []Multa Diitria~~~.ERP; Kg de pcse:uio TValor ERP por Kg: RS Total: RS,g.!:= .•.•
ERP: Kg de pescado :l\lalor ERP por Kg: RS I Total: RS."C~

• t Valor total dos Emolumentos de Reposição da Pesca: RS ( )0....~~
Valor Ultal das mulms: RS (-$ )

No caso de advertência, (\ l1utuado possuí o prazo de ........ ... dias pam atender as recomendações constantes no campo 14. sob pena de

eonver.;üo em mulla simples no v.9lof de R$ ( . I

AnoLBção Complementarl Recomendaçõrs( Obsrn-açlks

" ° (),,\n fi '"'" "1'" 't- "(.\ "li 1t. (pa rtA-Sc?O t./1?l-}1 A' 0'0Y. -~~ "A •.-
;g,~ti "A lo' . ~. ItA <.~ '" I•.' .-.1'J. ,A ••,,': "o AT V. t..,,",~~)/'~I'"
::I o:;..ec • ~ """IT,OI.,. V" .;, 1n - i "'vL , L ))fl'O I" " '"n'v Ú"" ••...f..Mi>n (").~.;~t ." b. unA ,. ,k {';-" c..~ .; r.• 1r 1',1>"'. ",,,:;<. D ~MP/2"u.- ,.. ...ÊE~ I"L -" ,_ .• "'ro"'~" ro •• , C." no. ••ANO j ~'LJ, ~AC ••C -....... '-' O.Qo:

, I p,."",,, "-""M.O ~':'.••.• '" C r.o M .,\/'í" 17' In n ,'t' LI - ''tAC.-;i
1(_ AA ~ t1lLfr~c ,,~o.,"'T" J L.:>-A. 4- H/í~ . ..- --

No mesmo sentido está o Código Penal Brasileiro, no seu art. 1°,

determinando que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena
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sem prévia cominação legal. Ou seja, inexistindo indicação legal a definir o

fato tipico, não há que se falar em aplicação de qualquer penalidade, até a

mesmo a de multa.

Neste norte, ainda há que se mencionar que o agente fiscalizador

deve observar os requisitos essenciais que instruem o Auto de Infração,

conforme se verifica pelo art. 31, do Decreto 44.844/08, in verbis:

"Art. 31. Verificada a ocorrência de infração à legislação ambiental ou de recursos hídricos,

será lavrado auto de infração, em três vias, destinando-se a primeira ao autuado e as demais

à formação de processo administrativo, devendo o instrumento conter:

I - nome ou razão social do autuado, com o respectivo endereço;

II - fato constitutivo da infração;

III - disposição legal ou regulamentar em que fundamenta a autuação;

IV - circunstâncias agravantes e atenuantes;

V - reincidência;

VI - aplicação das penas;

VII - o prazo para pagamento ou defesa;

VIII - local, data e hora da autuação;

IX - identificação e assinatura do servidor credenciado responsável pela autuação; e

X - assinatura do infrator ou de seu preposto, sempre que possível, valendo esta como

notificação." (grifo aposto)

A presença desse dispositivo na norma, como condição de

validade do Auto de Infração, é justamente para coibir arbitrariedades por

parte dos Agentes Ambientais e assegurar à Autuada plenas condições de

apresentar defesa dos fatos a ela imputados.

A disposição legal ou regulamentar que fundamentar a autuação

deve ser precisa, clara, indubitável, sob pena de prejudicar ou mesmo

inviabilizar a elaboração da defesa, afrontando o Princípio Constitucional do

Contraditório e da Ampla Defesa, consagrado no art. 5°, LV, da Constituição

da República, segundo o qual:

"LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"
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Nesse sentido, salientamos que o S 20, do artigo 27, do Decreto
Estadual na 44.844/08, exige que o servidor ao lavrar o auto de infração deve
fundamentar a aplicação da penalidade, dentre outros, de acordo com os
critérios previstos no inciso IlI, desse mesmo artigo, cujas alíneas "a" e "b"
dispõem que:

"Art. 27 ( ...)

(...)
III - lavrar auto de fiscalização ou boletim de ocorrência e auto de infração, aplicando as

penalidades cabiveis, observando os seguintes critérios na forma definida neste Decreto:

a) a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências

para a saúde pública e para o meio ambiente e recursos hídricos;

b) os antecedentes do infrator ou do empreendimento ou instalação relacionados à

infração, quanto ao cumprimento da legislação ambiental estadual;

c) a situação econômica do infrator, no caso de multa;

d) a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos

causados ao meio ambiente e recursos hídricos; e

e) a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas

advindos de sua conduta; e

(...)
~ 2° O servidor credenciado, ao lavrar os autos de fiscalização ou boletim de ocorrência e de

infração, deverá fundamentar a aplicação da penalidade, tendo em vista os critérios previstos

no inciso 111."(grifo nosso)

Veja-se o recorte supra, onde fica claro a ausência de
informações acerca das circunstâncias atenuantes e agravantes (requisito
disposto no inciso IV do art. 31 do Decreto Estadual na 44.844/08) e da
reincidência (requisito disposto no inciso V do art. 31 do Decreto Estadual na
44.844/08) O que impede qualquer juízo acerca dos antecedentes do infrator e
assim, conforme exposto acima, tomam plenamente NULO o auto de
infração.

Desta forma, ante a ausência de todos os elementos essenciais à
validade do auto, quais sejam, dispositivo legal infringido, circunstâncias
atenuantes, agravantes e reincidência, vê-se afastado o Princípio da
Legalidade, da Ampla Defesa e do Contraditório cujo direito está assegurado
constitucionalmente pela nossa Carta Magna, configurando ainda, tal

l _
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ausência de elementos, grave descumprimento das exigências formais de

constituição do Auto de Infração, conforme mandamentos do Decreto

44.844/08, devendo o Auto de Infração n° 46288/2014 ser declarado

totalmente NULO pelas irregularidades apontadas.

Por fim, cumpre salientar, que as nulidade apontadas tratam de

NULIDADES ABSOLUTAS, ou seja, aquelas que NÃO comportam

convalidação devendo, assim, ser o presente Auto de Infração tomado nulo e,

consequentemente, arquivado. Especialmente pelo fato da atividade da

autuada estar estritamente dentro dos limites legais, de sorte que a lavratura

do auto de infração constitui uma verdadeira aberração jurídica.

IV - Dos Pedidos

Face ao exposto, considerando que a atividade da atuada está

estritamente dentro dos limites legais; considerando a falta dos requisitos

essenciais de validade e constituição do auto de infração, requer a Vossas

Excelências, que seja decretada a nulidade do Auto de Infração nO

46288/2014 e, por conseguinte, liberado o embargo atividade e extinta a

multa anteriormente aplicada, por ser medida de sabedoria e merecida Justiça.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em

direito admitidos na forma do parágrafo 4° do artigo 34 do Decreto Estadual

nO44.844/08.

Termos em que,

Pede deferimento.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015

AdvOEleazar A~ Carvalho
OAB/MG 94.587

AdvO GusttavoReis Aragão Rodrigues
OAB/MG 72.567

Rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. Belo Horizonte - MG -CEP:30.330.270
Fone: {31} 3250-1300 - Fax: (31) 3250-1298 - 'NWW.copasa.com.br
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á5>aíbam quantos este publico instrumento de procuração virem que, no ano do nascimento de'

~.
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q[llrtórío Jlllgullrão
2° Tabelionato de Notas

República Federativa do Brasil

Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais
LIVRO -1786 P

FOLHA -011

Nosso Senhor Jesus Cristo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de 2014 (dois mil e quatorze),

nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais. República Federativa do Brasil, no 2°

Tabelionato de Notas, situado na rua da Bahia 11(1 1.000, perante mim Diógenes Regis Ferreira Fernandes,

Escrevente Autorizado compareceu como outorgante: José Veloso Medrado. brasileiro, casado. advogado,

identidade profissional n.' 43.902 OABIMO, CPF n.' 320.372.877-04, com endereço comercial na rua Mar

de Espanha, nO 525, Bairro Santo Antonio, Belo Horizonte, Minas Gerais; parte que se identificou ser a

própria, conforme documentação apresentada, do que dou fé. E, pelo outorgante me foi dito que, por este

público instrumento, substabelece. nos termos do artigo 667. parágrafo 2° do Código Civil, a favor de Ana

Carolina Belém Rios, brasileira, casada, advogada, identidade profissional n.' 86.992 OAB/MO, CPF n.'

039.834.626-77, Bruno Moreira Ferreira, brasileiro, solteiro, advogado, identidade profissional n° 135.375

OAB/MG, CPF n.O 093.959.076-06, Carolina Crosland Guimarães Veios o, brasileira, solteira, advogada.

identidade profissional n.' 131.440 OAB/MO, CPF n.' 063.584.826-02. Deneth Boanerges Souza Ribeiro,

brasileira, divorciada, advogada. identidade profissional n.' 70.978 OAB/MO, CPF n.' 878.771.476-00,

Denise Limas Nascimento, brasileira, casada, advogada, identidade profissional !l.o 79.162 OAB/MG, CPF

n.o 986.289.686-87, Eleazar Araújo de Carvalho, brasileiro. casado. advogado. identidade profissional n.O

94.587 OAB/MO, CPF n.' 013.396.386-14, Ellen Cristina Amaral Melgaço, brasileira, casada, advogada,

identidade profissional n.' f07.863 OAB/MO, CPF n.' 011.787.656-95, Evandro Generoso, brasileiro,

casado, advogado, identidade profissional n.' 49.872 OAB/MO, CPF n.' 204.388.266-04, Fernando Ribeiro

Lobato Bicalho, brasileiro, solteiro, advogado, identidade profissional 11.° 77.569 OAB/MG, CPF n.O

044.297.316-08. Frederico Foureaux Freitas, brasileiro, divorciado, advogado, identidade profissional n.O

95.316 OAB/MO, CPF n.' 040.356.466-28, Frederico Pinto Bethônico, brasileiro, casado, advogado,

identidade profissional n.' 116.035 OAB/MO, CPF n.' 064.128.836-06, Gabriela Costa Cruz Cunha

Peixoto, brasileira, solteira, advogada, identidade profissional n.o 113.047 OAB/MG, CPF n.o 063.020.856-

59. Gabriela Ramos Resende, brasileira. solteira. advogada. identidade profissionaln.o 119.434 OAB/MG,

CPF n.o 061.306.966-80, Gustavo Motta e Sil"a Mendes~ brasileiro. divorciado. advogado, identidade

profissional n.' 83)44 OAB/MO, CPF n.' 047.658.746-80. Isabella da Silva Alves, brasileira, solteira,

advogada. identidade profissional n.' 76.649 OAB/MO, CPF n.' 009.637.756-93. João Batista de Gouveia

PRIMEIRO TRASLADO

Substabelecimento de Procuração que faz José Veloso Medrado.
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Cost., brasileiro, casado, advogado, identidade profissional n,' 81.063 OAB/MG, CPF n,' 540,227,386-34,

Juliana Janine Trovão Santos, brasileira, solteira. advogada. identidade profissional n,o 93.698 OAB/MG,

CPF n,' 822,752,116-91, Luiz Cláudio Bernardes Eugenio, brasileiro. casado, advogado, identidade

profissional n.' 82.248 OAB/MG, CPF n.' 610.702.546-49, Marcello Corrêa da Cunha Medeiros,

brasileiro, solteiro, advogado, identidade profissional n.' 152.410 OAB/MG, CPF n.' 124.571.257-82,

Marcia Antonieta Cruz Trigueiro. brasileira, divorciada. advogada, identidade profissional n,O 72.859

OAB/MG, CPF n.' 866.824.666-68, Maria Cecília Batista Baeta Condessa, brasileira, casada. advogada,

identidade profissional n.' 95.347 OAB/MG. CPF n.' 045.725.556-05, Maria Nazaré Ferrão, brasileira,

solteira, advogada. identidade profissional n.' 49.500 OAB/MO, CPF n.' 245.070.166.49, Marília da

Silveira Enge1, brasileira, solteira, advogada, identidade profissional n.' 130.959 OAB/MG, CPF n.'

080.185.876-39, Ronei Mendes Cardoso, brasileiro, casado, advogado, identidade profissional n.' 97.2 J 5

OAB/MG, CPF n.' 029.792.666-71. Rosiane Luzia França. brasileira, casada, advogada, identidade

profissional n.' 144.384 OAB/MG. CPF n.' 013.467.326-39, Rosilene Pereira Alves. biasileira, casada,

advogada, identidáde profissional n.' 89.595 OAB/MG, CPF n.' 030.955.396-22, e Silvia Maria Machado,

brasileira, solteira, advogada, identidade profissional n.' 84.364 OAB/MG, CPF n.' 031.218.216-36, todos

com endereço comercial na rua Mar de Espanha, n° 525. Bairro Santo Antonio, Belo Horizonte, Minas Gerais:

os poderes que lhes foram outorgados pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS _

COPASA MO. em 16 de outubro de 2014, fis. 038. livro 1782 P. destas NOTAS, cujo traslado fica fazendo

pane integranre deste instrumento para convalida-lo; podendo agir em conjunto ou separadamente,

VEDADOS, no entanto, os poderes de receber citações, desistir e renunciar. podendo, ainda, substabelecer

para fins de carga processual e requerer cópia de processos. Esta procuração só terá validade mediante a

apresentação da procuração acima mencionada. Protocolo n' 24265/2014. Valores referentes a este

Substabelecimento: Emolumentos R$ 15,93; Taxa de Fisc. Judiciária R$ 5,02; Total R$ 20.95. Assim disse e

me pediu este instrumento. que lido e achado conforme, aceita e assina, dispensada a presença de

testemunhas, nos termos da Lei Federal n.' 6.95" de 06 de novembro de 1981, do que dou fé. Eu, Diógenes

Regis Ferreira Fernandes, Escrevente Autorizado, a escrevi. 090 fé. Eu, Mirian Bomfá Sant~s Alves, Tabeliã

Substituta, a s 'revi. ia) José Veloso Med o; TRASLf ADA EM SEGUIDA.
(" ( --J
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PRIMEIRO TRASLADO

Procuração que faz Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG.

~aíbam quanios este público instrumento de procuração virem que, no ano do nascimento

de Nosso Senhor Jesus Cristo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro do ano de 2014 (dois mil e

quatorze), nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, República

Federativa do Brasil, no 2° Tabelionato de Notas, situado na rua da Bahia n° 1.000, perante mim

Diógenes Regis Ferreira Fernandes, Escrevente Autorizado compareceu como outorgante:

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, com sede à rua Mar de Espanha,

nO525,3° andar, Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ n.O17.281.106/0001-

03; neste ato representada por seu diretor presidente, Ricardo Augusto Simões Campos, brasileiro,

casado, engenheiro civil, identidade profissional n.O14.534/D CREA/MG, CPF n.o 236.124.106-44,

e por sua diretora financeira e de relações com investidores, Paula Vasques Bittencourt, brasileira,

casada, economista, C.!. n.O M-456.524 SSPIMG, CPF n.o 815.790.717-9J, ambos residentes e

domiciliados nesta Capital; os presentes reconhecidos e identificados como os próprios e de cuja

capacidade jurídica dou fé, e por ela, através de seus representantes, me foi dito que nomeia e

constituí seus bastantes procuradores: José Veloso Medrado, brasileiro, casado, advogado,

identidade profissionaln.o 43.902 OAB/MG, CPF n.o 320.372.877-04, Adiei Duarte de Carvalho,

brasileiro, casado, advogado, identidade profissionaln.o 72.958 OAB/MG, CPF n.O764.776.146-34,

Alessandra Guimarães Rocha, brasileira, casada, advogada, identidade profissional n.o 90.498

OAB/MG, CPF n.o 038.521.516-94, Celson Alencar Soares Teixeira, brasileiro, casado, advogado,

identidade profissional n.o 43.406 OAB/MG, CPF n.o 131.197.376-15, Gusttavo Reis Aragão

Rodrigues, brasileiro, casado, advogado, identidade profissional n.o 72.567 OABIMG, CPF n.O

773.597.716-68, todos com endereço comercial na rua Mar de Espanha, 525, Santo Antônio, Belo

Horizonte, Minas Gerais; aos quais confere os poderes da cláusula "ad judicia" e "et extraI! para o

foro em geral e os especiais, para, em conjunto ou separadamente, representar a Outorgante perante

todos os Juizos e Tribunais, nos processos em que a Outorgante compareça como autora, ré,

assistente, opoente, denunciada à lide, nomeada à autoria ou chamada ao processo, podendo, os

outorgados, receber citações, notificações e intimações judiciais,. renunciar, desistir, receber e dar

Rua da Bahia. 1000 - CeMr;: tÊ? 30160-011
PABX: (31) 3014A600 - WW\V~ç~ltoriojaguarao.com.br
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Eu,

quitação, firmar acordos e compromissos, recorrer, formular exceções, assinar carta de preposição,

fazer levantamento de alvará judicial e/ou depósitos judiciais, propor, contestar, transigir, recorrer

em ação rescisória, bem como agir na defesa de seus interesses perante repartições públicas e

fazendárias federais, estaduais e municipais, inclusive da administração indireta, entidades

paraestatais, agências executivas, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Junta Comercial do

Estado de Minas Gerais - JUCEMG, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais - TCEMG, podendo, também, interpor impugnação, manifestação de

inconformidade e recurso perante a Receita Federal do Brasil (Secretaria da Receita Federal e

Secretaria da Receita Previdenciária), consultar dados da Outorgante, inclusive os protegidos por

sigilo fiscal referidos no artigo 3' da Portaria da Receita Federal do Brasil n' 1,860, de 11/10/2010,

tirar cópias xerográficas de documentos, ter vistas e retirar processos com carga da Secretaria da

Receita Federal, solicitar certidões, documentos e obter informações relativas à regularidade fiscal,

dados e valores ae débitos, créditos, dividas e pendências diversas, relatório de restrições de tributos

previdenciários, protocolizar documentos e requerer certidão negativa de débito, podendo, enfim,

praticar todos os demais atos necessários ao desempenho deste mandato, e ainda, substabelecer em

parte ou no todo, mas com reserva, a Advogados do quadro da Procuradoria Juridica da COPASA

MG, Feita sob minuta. Protocolo n' 23318/2014, Valores referentes a esta Procuração:

Emolumentos R$ 75,72; Taxa de Fisc, Judiciária R$ 23,80; Total R$ 99,52, Assim disseram e me

pediram este instrumento, que lido e achado conforme, aceitam e assinam, dispensada a presença de

testemunhas, nos termos da Lei Federal n,' 6.952 de 06 de novembro de 1981, do que dou fé. Eu,

Diógenes Regis Ferreira Fernandes, Escrevente Autorizado, a escrevi. Dou fé. Eu, Mirian Bomfá

Santos Alves, Tabeliã Substituta, a subscrevi. (a) Ricardo Augusto Simões Campos, Paula Vasques

Bittencourt; TRASLADADA EM SEGUIDA ..
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COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais

ESTATUTO SOCIAL
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

COPASA MG

BELO HORIZONTE MINAS GERAIS. BRASIL
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COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
NIRE 31.300.036.375

CNPJ/MF n' 17.281.106/0001-03

ESTATUTO SOCIAL

CAPíTULO I
Denominação, Sede, Prazo e Objeto

Artigo 1° A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, sociedade de
economia mista por ações, de capital autorizado, sob controle acionário do Estado de
Minas Gerais, constituída nos termos da Lei nO2.842, de 5 de julho de 1963, compete

planejar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de saneamento
básico.

Parágrafo único Para os efeitos deste Estatuto considera-se saneamento básico o
conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável, constituído pelas atividades necessanas ao
abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário, constítuído pelas atividades de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades de
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo

originário da varrição e da limpeza de logradouros e vias públicas.

Artigo 2° A Companhia tem sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais e terá prazo de duração indeterminado.

Parágrafo único Mediante deliberação do Conselho de Administração, a Companhia
poderá abrir ou fechar filiais, agências, escritórios e representações e quaisquer outros
estabelecimentos para a realização de suas atividades em qualquer parte do território
nacional ou no exterior.

Artigo 3° Para realização de seu objeto social a COPASA MG deverá investir em
projetos de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos
sólidos e desenvolvimento empresarial, que em seu conjunto garantam à Companhia
retorno real superior ou igual ao seu custo de capital.

Artígo 4° Para o cumprimento de suas finalidades institucionais, poderá a COPASA
MG:

a) contrair empréstimo ou financiamento com instituição financeira ou agência de
fomento, nacional ou internacional, obrigando-se à contrapartida, se for o caso,

Aprovado na A55embleia Geral Extraordinária de 06/0112015
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COPASA

observadas as condições estabelecidas na Política de Endividamento da Companhia,
conforme segue:

1. o limite para o endividamento liquido da COPASA MG deve ser igualou inferior
a 2,8 vezes o LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização)
podendo chegar a 3 vezes, mediante autorização do Conselho de Administração;

2. as Exigibilidades Totais da COPASA MG devem ser iguais ou inferiores ao
Patrimônio Liquido; e

3. o LAJIDA da COPASA MG deve ser superior a 1,5 vezes o Serviço da Dívida.

b) propor desapropriações;

c) promover encampação de serviços;

d) receber doações e subvenções;

e) atuar no Brasil e no exterior;

f) firmar convênio e formar consórcio ou qualquer outra forma de parceria com
pessoas de direito público ou privado;

g) celebrar contratos, inclusive de programa, de concessão e de permissão de serviço
público;

h) subcontratar parte de suas atividades, observado o disposto no art. 72 da Lei
Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993, e no 9 1° do art. 25 da Lei Federal nO8.987,
de 13 de fevereiro de 1995;

i) contratar empresa prestadora de serviço ou executora de obras que não tenha
como objeto social a prestação de serviços de saneamento básico;

j) executar serviços de montagem, recuperação e ensaios inerentes à verificação
inicial e após reparo de medidores de água e esgoto, vedada em qualquer hipótese a
sua comercialização.

Parágrafo únicoPara a realização de atividades de seu objeto social, fica a COPASA
MG autorizada a participar, majoritária ou minoritariamente, de sociedades que tenham
objetivos sociais relacionados com a prestação de serviços de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário.

Artigo 5° A Companhia se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais
aplicáveis às sociedades por ações, incluindo a Lei nO6.404/76 (a "Lei das Sociedades
por Ações"), conforme alterada.

Parágrafo Primeiro Com a admissão da Companhia no Novo Mercado da Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA S.A., sujeitam-se a Companhia,
seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal às disposições do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (o "Regulamento do
Novo Mercado").

Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 06/01/2015
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COPASA

Parágrafo Segundo As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão
sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos
destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.

Parágrafo Terceiro A Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar
o disposto no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de
Valores Imobiliários, incluindo as regras referentes à retirada e exclusão de negociação
de valores mobiliários admitidos à negociação nos Mercados Organizados
administrados pela BM&FBOVESPA.

CAPíTULO 11
Capital Social e Ações

Artigo 6° O capital socíal da Companhia é de R$2.773.985.614,66 (dois bilhões,
setecentos e setenta e três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e
quatorze reais e sessenta e seis centavos), totalmente subscrito e integralizado,
representado por 119.684.430 (cento e dezenove milhões, seiscentas e oitenta e
quatro mil, quatrocentas e trinta) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal.

Parágrafo Primeiro O capital social será representado exclusivamente por ações
ordinárias.

Parágrafo Segundo Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das
Assembleias Gerais da Companhia.

Parágrafo Terceiro As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a
ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo
representante do condominio.

Parágrafo Quarto As ações são escriturais e serão mantidas em conta de depósito
em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em
nome de seus titulares, sem emissão de certificados, podendo o custo de transferência
e averbação, assim como o serviço relativo às ações custodiadas, ser cobrado do
acionista.

Parágrafo Quinto Fica vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.

Artigo 7° A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de
R$3.000.000.000,OO(três bilhões de reais), independentemente de reforma estatutária,
por deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá, também,
estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua
integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a competência para
o aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal.

Parágrafo Primeiro A Companhia poderá emitir ações ordinárias, debêntures
conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição dentro do limite do capital
autorizado.

Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 06/01/2015
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COPASA
Parágrafo Segundo A critério da Assembleia Geral, poderá ser excluído o direito de
preferência, ou reduzido o prazo para o seu exercicio, nas emissões de ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscríção, cuja colocação seja feita
mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, nos termos da lei, e dentro
do limite do capital autorizado.

Artigo 8° A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração,
adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a legal, sem
diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares
aplicáveis.

Artigo 9° A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, outorgar opção
de compra de ações em favor dos administradores, empregados e colaboradores,
podendo essa opção ser estendida aos administradores e empregados das sociedades
controladas pela Companhia, direta ou indiretamente.

CAPíTULO 111
Assembleias Gerais

Artigo 10 Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses
seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e
deliberação as prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto.

Parágrafo único As reuniões das Assembleias Gerais serão convocadas com, no
mínimo, 15 (quinze) dias corridos de antecedência, e presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua ausência, por seu substituto, e secretariadas
por um acionista escolhido pelo Presidente da Assembleia dentre os presentes à
reunião.

Artigo 11 Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá depositar na
Companhia, com antecedência mínima de 3 (três) dias corridos, contados da data da
realização da respectiva assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na
forma do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) instrumento de mandato,
devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de
representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer
à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade.

Parágrafo único O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por
procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de
investimento que represente os condõminos.
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Artigo 12 As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais
previstas em lei e observado o disposto neste Estatuto, serão tomadas por maioria
absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

CAPíTULO IV
Da Administração

Artigo 13 A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria Executiva, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com

o presente Estatuto.

Parágrafo único A posse dos administradores estará condicionada à prévia
subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA, bem como ao atendimento dos requisitos legais

aplicáveis.

Conselho de Administração

Artigo 14 O Conselho de Administração será composto por no mínimo 05 (cinco) e no
máxímo 09 (nove) membros, dos quais um será o seu Presidente e outro o seu Vice-
Presidente, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.

Parágrafo Primeiro A Assembleia Geral determinará, pelo voto da maioria absoluta,
não se computando os votos em branco, previamente á sua eleição, o número de
cargos do Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos em cada
exercício, observado o mínimo de 5 (cinco) membros.

Parágrafo Segundo O Conselho de Administração será composto por, no mínimo,
20% (vinte por cento) de conselheiros independentes, os quais devem ser
expressamente declarados como tais na Assembleia que os eleger. Considera-se
independente o conselheiro que (i) não tiver qualquer vinculo com a Companhia,
exceto participação no capital social; (ii) não for acionista controlador, cônjuge ou
parente até segundo grau do acionista controlador, não for e não tiver sido nos últimos
3 (três) anos vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao acionista controlador
(excluem-se desta restrição pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino elou
pesquisa); (iii) não tiver sido nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da
Companhia, do acionista controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv)
não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da
Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não for
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou
demandando serviços elou produtos à Companhia; (vi) não for cônjuge ou parente até
segundo grau de algum administrador da Companhia; (vii) não receber outra
remuneração da Companhia além da de conselheiro (excluem-se desta restrição
proventos em dinheiro oriundos de eventual participação no capital); ou (viii) o
conselheiro eleito mediante faculdade prevista pelo artigo 141, 99 4° e 5° e artigo 239
da Lei 6.404/76.

Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 06/01/2015
6



COPASA

Parágrafo Terceiro Quando em decorrência da observância do percentual definido no
parágrafo acima, resultar em número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao
arredondamento nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo Quarto Não poderá ser eleito para o Conselho de Administração, salvo
dispensa da Assembleia, aquele que: (i) for empregado ou ocupar cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia; (ii) tiver ou representar
interesse conflitante com a Companhia; ou (iii) tiver no Conselho de Administração, na
Diretoria Executiva, ou no Conselho Fiscal, parente consanguíneo ou afim até 3°
(terceiro) grau.

Parágrafo Quinto Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de
Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados
pela mesma pessoa.

Parágrafo Sexto O mandato dos membros do Conselho de Administração será
unificado de 1 (um) ano, salvo destituição, podendo ser reeleitos. Os membros do
Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e
posse de seus sucessores.

Artigo 15 Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante
assinatura do respectivo termo nos livros das Atas do Conselho de Administração,
permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e
responsabilidades previstas nos Artigos 145 a 158 da Leí das Sociedades por Ações.

Artigo 16 A remuneração global ou individual do Conselho de Administração será
anualmente fixada pela Assembleia Geral.

Parágrafo único No caso da Assembleia fixar a remuneração global caberá ao
Conselho de Administração deliberar sobre a re~pectiva distribuição.

Artigo 17 O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente, e
extraordinariamente, sempre que necessário.

Artigo 18 As reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu
Presidente ou por seu Vice-Presidente, mediante notificação escrita entregue com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos, e com apresentação da pauta dos
assuntos a serem tratados. Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de
Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do
prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do
Conselho.

Parágrafo único Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será
considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros por si ou
representados na forma do Parágrafo Segundo do Artigo 19 deste Estatuto.
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Artigo 19 As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a
presença da maioria de seus membros em exercício.

Parágrafo Primeiro As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo
Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No
caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas
reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na
sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros
do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.

Parágrafo Segundo No caso de ausência temporária de qualquer membro do
Conselho de Administração, o membro do Conselho de Administração poderá, com
base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio
de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data
da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de
recebimento pelo Presidente do Conselho de Administração.

Parágrafo Terceiro Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho
de Administração, o substituto será nomeado, para completar o respectivo mandato,
por Assembleia Geral Extraordinária.

Parágrafo Quarto Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-
se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos consecutivos sob
pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pelo próprio Conselho de
Administração.

Artigo 20 As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o
voto favorável da maioria dos membros em exercício, computados os votos proferidos
na forma do Artigo 19, Parágrafo Segundo deste Estatuto, sendo que, no caso de
empate, caberá ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade.

Artigo 21 As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas,
preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de
teleconferência ou videoconferência, admitida a gravação e a degravação das mesmas.
Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso,
os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião
do Conselho poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou
fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado.

Parágrafo Primeiro Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser
assinada por todos os Conselheiros fisicamente presentes á reunião, e posteriormente
transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia.
Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do
Conselho ou que tenham se manifestado na forma do Artigo 19, Parágrafo Segundo
deste Estatuto, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho
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de Administração, devendo a copia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica,
conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a
transcrição da ata.

Parágrafo Segundo Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de
empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia
que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

Parágrafo Terceiro O Conselho de Administração poderá admitir, em suas reuniôes
outros participantes, com a finalidade de prestar esclarecimentos de qualquer natureza,
vedado a estes, entretanto, o direito de voto.

Artigo 22 Compete ao Conselho de Administração:

a) eleger e destituir os Diretores da Companhia;

b) fixar as atribuiçôes dos Diretores, bem como definir os assuntos, as unidades
organizacionais e as competências que ficarão sob sua responsabilidade, observadas
as disposiçôes aplicáveis deste Estatuto;

c) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
d) aprovar os planos de negócios e orçamentos anuais, e os planos plurianuais,
operacionais e de investimento da Companhia;
e) convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar
conveniente;
f) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração
pela Companhia, e praticar quaisquer outros atos necessários ao exercício de suas
funções;
g) manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as
demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia
Geral Ordinária;
h) aprovar o plano de organização da Companhia, bem como a emissão e
modificação de quaisquer normas e regulamentos de organização interna da
Companhia;
i) aprovar a metodologia a ser aplicada nos estudos de viabilidade econômico-
financeira;
j) aprovar a metodologia do cálculo para o custo de capital da Empresa, bem como a
periodicidade para sua revisão;
k) aprovar novas concessões cujo Valor Presente Liquido - VPL, conforme o estudo
de viabilidade econômico-financeira realizado pela Companhia, seja negativo;

I) aprovar o plano de cargos e salários da Companhia e seu regulamento;
m) aprovar qualquer investimento ou despesa não prevista no Orçamento Anual
aprovado, de valores iguais ou superiores a R$9.000.000,OO (nove milhões de reais),
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limitados a R$150.000.000,OO(cento e cinquenta milhões de reais). A aprovação de
investimentos ou despesas, acima desse valor, cabe à Assembleia Geral;

n) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre exclusão de bens imóveis do
ativo permanente da Companhia, por motivo de alienação e inutilidade aos serviços;

o) autorizar, mediante proposta da Diretoria Executiva, a instauração de processo
administrativo de licitação, de dispensa e de inexigibilidade de licitação, bem como os
termos aditivos das respectivas contratações e as homologações de processo
administrativo licitatório, de valor igualou superior a R$9.000.000,OO(nove milhões de
reais), limitados a R$150.000.000,OO (cento e cinquenta milhões de reais). A
autorização para instauração desses processos administrativos, acima desse valor,
cabe à Assembleia Geral;

p) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre convênios e contratos não
previstos na alinea "o" envolvendo empréstimos, financiamentos e demais negócios
jurídicos a serem celebrados pela Companhia, bem como os termos adítivos das
respectivas contratações, de valor igualou superior a R$9.000.000,OO(nove milhões de
reais), limitados a R$150.000.000,OO (cento e cinquenta milhões de reais). A
deliberação sobre esses convênios e contratos, acima desse valor, cabe à Assembleia
Geral;
q) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre a utilização de bens móveis
para a prestação de garantias a terceiros, no valor superior a R$1.000.000,OO (hum
milhão de reais);

r) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre a aquisição e constituição de
ônus reais sobre bens imóveis de qualquer valor;

s) autorizar, mediante proposta da Diretoria Executiva, a propositura de ações
judiciais, processos administrativos e a celebração de acordos judiciais e extrajudiciais
de valor igualou superior a R$3.000.000,OO (três milhões de reais), limítados a
R$100.000.000,OO(cem milhões de reais). A autorização desses procedimentos, acima
desse valor, cabe à Assembleia Geral;

t) escolher e destituir auditores independentes;

u) deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria Executiva;

v) propor à deliberação da Assembleia Geral a distribuição de dividendos e/ou de
juros sobre o capital próprio e a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos
lucros de cada exercicio, incluindo-se neste a participação dos empregados nos lucros;
w) submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital acima do limite do
capital autorizado, ou com integralização em bens, bem como de reforma do Estatuto
Social;
x) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e
sem garantia real, e sobre a colocação, preço e condições de integralização de ações,
debêntures conversiveis e bônus de subscrição, nos limites do capital autorizado,
inclusive para a outorga de opção de compra de ações nos termos deste Estatuto;
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y) deliberar sobre a oportunidade da emissão de debêntures, o modo de subscrição
ou colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas, a época, as condições de
pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso das
debêntures, se houver, bem como a época e condições de vencimento, amortização ou
resgate das debêntures;

z) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou
recolocação no mercado, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM e demais disposições legais aplicáveis;

aa) manifestar a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha
por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta
pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações, quanto ao interesse do conjunto
dos acíonistas e em relação á liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da
Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas
pela CVM;

bb) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações
escriturais;

cc) propor à Assembleia Geral a emissão de títulos de dívida no mercado internacional
e de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, para
distríbuição pública ou privada, bem como dispor sobre os termos e as condições da
emissão;

dd) propor à Assembleia Geral a emissão de notas promissórias (commercial papers)
para distribuição pública no Brasil ou no exterior, bem como dispor sobre os termos e
as condições da emissão;

ee) propor à Assembleia Geral a declaração de dividendos intermediários e
intercalares, bem como juros sobre o capital, nos termos da Lei das Sociedades por
Ações e demais leis aplicáveis;

ff) dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regímentais
de seu funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto;

gg) definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de
empresas para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos
casos de oferta pública para cancelamento de registro de companhia aberta ou para
saída do Novo Mercado.

Parágrafo único Qualquer Conselheiro poderá solicitar que a alteração das
atribuições dos Diretores, conforme previsto na alínea "b" deste artigo, seja submetida
à deliberação da Assembleia Geral, que será convocada na forma estatutária.
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Artigo 23 O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá
estabelecer a formação de Comitês técnicos e consultivos, com objetivos e funções
definidos, sendo integrados por membros dos órgãos de administração da Companhia
ou não.

Parágrafo único Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas
aplicáveis aos Comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão,
remuneração e funcionamento.

Diretoria Executiva

Artigo 24 A Diretoria Executiva será composta por até 11 (onze) membros, acionistas
ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, que terão as
seguintes designações, sendo autorizada a acumulação de funções por um mesmo
Diretor: Diretor Presidente; Diretor Vice-Presidente; e até 9 (nove) Diretores, cujas
áreas de atuação e atribuições serão definidas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo único Em caso de eleição de empregado da Companhia, para exercer o
cargo de Diretor, seu contrato de trabalho ficará, obrigatoriamente, suspenso.

Artigo 25 O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 3 (três) anos,
podendo ser reconduzidos, e terminará na data de realização da terceira Assembleia
Geral Ordinária subsequente á Reunião do Conselho de Administração que os tiver
elegido. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse
de seus sucessores.

Parágrafo único Não poderá ser eleito para a Diretoria Executiva, salvo dispensa da
Assembleia, aquele que tiver no Conselho de Administração, na Diretoria Executiva, ou
no Conselho Fiscal, parente consanguíneo ou afim até 3° (terceiro) grau.

Artigo 26 A remuneração global ou individual da Diretoria Executiva será anualmente
fixada pela Assembleia Geral.

Parágrafo único No caso da Assembleia fixar a remuneração global caberá ao
Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição.

Artigo 27 Os membros da Diretoria Executiva tomarão posse mediante assinatura do
respectivo termo no livro de Atas da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos,
impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstas nos Artigos 145 a
158 da Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 28 A Diretoria Executiva reunir-se-á ordinariamente pelo menos 1 (uma) vez por
mês e, extraordinariamente, sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo
convocada pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas, ou por 2/3 (dois terços) dos Diretores, neste caso, com antecedência mínima de
48 (quarenta e oito) horas, e a reunião somente será instalada com a presença da
maioria de seus membros.
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Parágrafo Primeiro No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá,
com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por
meio de carta ou fac-símile entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por correio
eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Diretor Presidente.

Parágrafo Segundo Ocorrendo vaga na Diretoria, compete à Diretoria Executiva
indicar, dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as
funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do
cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se
realizar, atuando o substituto então eleito até o término do mandato original.

Parágrafo Terceiro Os Diretores poderão usufruir, a cada ano calendário, de licença
remunerada por até 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, concedida pela Diretoria
Executiva não cumulativa com férias remuneradas. Compete à Diretoria Executiva
indicar, dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as
funções do substituido.

Parágrafo Quarto Os Diretores poderão usufruir, durante o seu mandato, de licença
não remunerada por até 90 (noventa dias), consecutivos ou não, concedida pelo
Conselho de Administração. Compete ao Conselho de Administração, por indicação do
Diretor Presidente, eleger pessoa, não estranha à Companhia, para exercer o cargo
durante o afastamento do seu titular. Findo o prazo da licença concedida, o Diretor
licenciado será automaticamente reconduzido ao seu cargo, para concluir seu mandato
original.

Parágrafo Quinto Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções
por maís de 30 (trinta) dias consecutivos, sob pena de perda de mandato, salvo nos
casos previstos nos parágrafos terceiro e quarto.

Parágrafo Sexto As reuniões da Diretoria Executiva poderão ser realizadas por meio
de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação
será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da
Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria Executiva deverão
expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente
certificado.

Parágrafo Sétímo Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser
assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente
transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. Os votos proferidos
por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria Executiva ou que
tenham se manifestado na forma Parágrafo Primeiro deste Artigo, deverão ígualmente
constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-simile ou
mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor ser juntada ao Livro
logo após a transcrição da ata.
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Artigo 29 As deliberações nas reuniões da Diretoria Executiva serão tomadas por
maioria de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto
na forma do Artigo 28, Parágrafo Primeiro deste Estatuto, sendo que, no caso de
empate, caberá ao Diretor Presidente o voto de qualidade.

Artigo 30 Compete à Diretoria Executiva a administração dos negócios sociais em geral
e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados
aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à
Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os
Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de ordinária
administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as
disposições do presente Estatuto, quanto à forma de representação e à alçada para a
prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo
Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir,
renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair
obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar
caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos
em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de
crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto.

Parágrafo Primeiro Compete ao Diretor Presidente:

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

b) exercer a direção da sociedade, diligenciando para que sejam fielmente
observadas as deliberações e as diretrizes do Conselho de Administração e da
Assembleia Geral;

c) coordenar o planejamento global da Companhia, inclusive a elaboração dos planos
de negócios e orçamentos anuais e os planos plurianuais, operacionais e de
investimento da Companhia a serem submetidos ao Conselho de Administração, e
dirigir os trabalhos da Companhia;

d) definir as diretrizes básicas de provimento e administração de pessoal da
Companhia;

e) elaborar o plano de organização da Companhia e emitir as normas
correspondentes;

f) propor ao Conselho de Administração a criação, fixação de vencimentos e a
extinção de novo cargo ou função;

g) prover pessoal adequado às necessidades da Companhia dentro das
disponibilidades orçamentárias existentes;

h) conferir outras atribuições aos Diretores no interesse da Companhia, observado o
disposto neste Estatuto e nas deliberações do Conselho de Administração a este
respeito;
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i) todos os demais atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os
quais seja pelo presente Estatuto atribuída a competência á Diretoria Executiva.

Parágrafo Segundo Compete ao Diretor Vice-Presidente auxiliar o Diretor Presidente
em suas funções, na gestão da Companhia.

Artigo 31 Compete à Diretoria Executiva:

a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral e
do Conselho de Administração;
b) aprovar os planos de negócios e orçamentos anuais, e os planos plurianuais,
operacionais e de investimento da Companhia, a serem submetidos ao Conselho de
Administração, bem como suas atualizações e revisões, inclusive cronogramas, valor e
alocação de investimentos nele previstos;

c) aprovar novas concessões cujo Valor Presente Líquido - VPL, conforme o estudo
de viabilidade econõmico-financeira realizado pela Companhia, calculado de acordo
com a metodologia aprovada pelo Conselho de Administração, seja positivo. Os casos
de VPL negativo deverão ser submetidos ao Conselho Administração.
d) aprovar qualquer investimento ou despesa não prevista no Orçamento Anual
aprovado, de valores iguais ou superiores a R$1.500.000,OO(hum milhão e quinhentos
mil reais) e inferiores a R$9.000.000,OO(nove milhões de reais);

e) autorizar a exclusão de bens móveis do ativo permanente, no valor de até
R$1.000.000,OO (hum milhão de reais), por motivo de alienação, bem como por
destruição, perda e extravio;

f) autorizar a instauração de processo administrativo de licitação, de dispensa e de
inexigibilidade de licitação, bem como os termos aditivos das respectivas contratações
e as homologações de processo administrativo licitatório, de valores iguais ou
superiores a R$1.500.000,OO (hum milhão e quinhentos mil reais) e inferiores a
R$9.000.000,OO(nove milhões de reais);

g) aprovar convênios e contratos não previstos na alínea "F envolvendo
empréstimos, financiamentos e demais negócios jurídicos a serem celebrados pela
Companhia, bem como os termos aditivos das respectivas contratações, que
individualmente ou em conjunto apresentem valores iguais ou superiores a
R$1.500.000,OO (hum milhão e quinhentos mil reais) e inferiores a R$9.000.000,OO
(nove milhões de reais);

h) autorizar a propositura de ações judiciais, processos administrativos e a celebração
de acordos judiciais e extrajudiciais, de valor inferior a R$3.000.000,OO(três milhões de
reais);

i) autorizar as provisões contábeis da Companhia, independentemente de seu valor,
mediante proposta do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;

j) convocar reuniões do Conselho de Administração na ausência do seu Presidente
ou de seu Vice-Presidente;
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k) autorizar a transferência de ativos ás Concessionárias de Energia Elétrica,
observada a legislação que rege a matéria.

Artigo 32 A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

a) pelo Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor ou com 1 (um) procurador
com poderes especiais devidamente constituído;

b) por 2 (dois) Diretores, indistintamente, ou por 1 (um) Diretor em conjunto com 1
(um) procurador devidamente constituído, para a movimentação de recursos
financeiros da Companhia, endossos e aceites cambiais;

c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente
constituídos; e

d) por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente
constituído, para a prática dos seguintes atos:

1. representação da Companhia perante quaisquer orgaos públicos federais,
estaduais e municipais, entidades de classes, bem como nas Assembleias
Gerais de Acionistas das sociedades nas quais a Companhia participe;

2. endosso de cheques para depósito em contas bancárias da Companhia;

3. movimentação de contas bancárias instituídas fora da sede da Companhia; e

4. de representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho, para
matérias de admissão, suspensão ou demissão de empregados, e para acordos
trabalhistas.

e) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Chefe de Departamento ou 1 (um)
Superintendente, para a prática dos seguintes atos:

1.firmar convênio para: cooperação técnica e científica que não implicarem em ônus
para a Companhia; apadrinhamento de entidade social; repasse de valores
arrecadados pelo Programa CONFIA EM 6%, ou o que vier a substituí-lo;

2. firmar contrato de: fornecimento de energia elétrica; locação; prestação de serviços
pela COPASA MG; fixação de subvenção a entidades de assistência social; termo
de acerto ou encontro de contas; termo de cessão, permissão ou concessão de
uso gratuito para a COPASA MG; termo de compromisso e responsabilidade de
uso ou ocupação de faixa de domínio; termo de credenciamento; termo de dação;
e termo de depósito de materiais.

Parágrafo único As procuraçôes serão outorgadas em nome da Companhia pela
assinatura do Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor, devendo especificar os
poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão período de
validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano.

Artigo 33 Compete a cada Diretor:
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a) executar as atribuições relativas à sua área de atuação, responsabilizando-se pelo
cumprimento das deliberações e das diretrizes do Conselho de Administração e da
Assembleia Geral;

b) participar das reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a definição das
políticas a serem seguidas pela sociedade e relatando os assuntos da sua respectiva
área de atuação;

c) outras atribuições que lhes forem determinadas pelo Diretor Presidente.

Parágrafo Primeiro Os Diretores, além dos deveres e responsabilidades propnos,
serão gestores nas áreas que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo Ao Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores
compete, adicionalmente, responsabilizar-se pela prestação de informações ao público
investidor, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e às Bolsas de Valores ou
mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação
e fiscalização correspondentes, e manter atualizados os registros da Companhia
nessas instituições.

CAPíTULO V
Do Conselho Fiscal

Artigo 34 A Companhia terá um Conselho Fiscal que funcionará em caráter
permanente, e terá de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos, dos quais um será o
Presidente e o outro o seu Vice-Presidente, e igual número de suplentes, acionistas ou
não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária. O mandato dos membros do Conselho
Fiscal será unificado de 1 (um) ano, salvo destituição, podendo ser reeleitos. Os
Membros do Conselho Fiscal, permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição
e posse de seus sucessores. O Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes
conferidos por lei.

Parágrafo Primeiro A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à
prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos
do disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo Segundo A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela
Assembleia Geral que os eleger, respeitados os limites legais.

Parágrafo Terceiro No caso de ausência temporária de qualquer membro do
Conselho Fiscal, este será substituído pelo respectivo suplente.

Parágrafo Quarto Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal, este órgão deverá convocar
Assembleia Geral Extraordinária, com base na prerrogativa do Artigo 163, V da Lei das
Sociedades Anônimas, com o objetivo de eleger um substituto e respectivo suplente
para exercer o cargo até o término do mandato do Conselho Fiscal.
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Parágrafo Quinto As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser realizadas por meio
de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação
será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros do
Conselho Fiscal que participarem remotamente da reunião deverão expressar e
formalizar seus votos, ou pareceres por meio de carta, fac-símile ou correio eletrôníco
digitalmente certificado. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente, uma vez por ano,
e extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente e em sua ausência por
seu Vice-Presidente ou pelo Presidente do Conselho de Administração, mediante
notificação escrita e com a apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados.

Parágrafo Sexto Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser
assinada por todos os Conselheiros Fiscais fisicamente presentes à reunião, e
posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal da
Companhia. Os votos ou pareceres manifestados pelos Conselheiros que participarem
remotamente da reunião ou que tenham se manifestado na forma do Parágrafo Quinto
in fine deste Artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do
Conselho Fiscal, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica,
conforme o caso, contendo o voto ou parecer do Conselheiro Fiscal, ser juntada ao
Livro logo após a transcrição da ata.

Parágrafo Sétimo As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser convocadas por seu
Presidente e em sua ausência por seu Vice-Presidente ou pelo Presidente do Conselho
de Administração, mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de
5 (cinco) dias corridos e com a apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados.
Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho Fiscal poderão ser convocadas por
seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes
todos os demais integrantes do Conselho.

Parágrafo Oitavo As reuniões do Conselho Fiscal somente se instalarâo com a
presença da maioria de seus membros, incluindo os suplentes no caso de ausência de
membros titulares.

Parágrafo Nono As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho Fiscal, e
na sua ausência, por seu Vice-Presidente ou, na sua ausência, por Conselheiro
escolhido por maioria dos votos dos demais membros presentes e secretariadas pelo
Chefe do Gabinete da Presidência e, na sua ausência, por empregado indicado pelo
Diretor Presidente da Companhia.

CAPíTULO VI

Do Exercício Social, Lucros e Dividendos

Artigo 35 O exercício social terá início em 1° de janeiro e encerrar-se-á em 31 (trinta e
um) de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações
financeiras prevístas na legislação aplicável.
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Artigo 36 O lucro líquido apurado no exercício terá a seguinte destinação:

a) a parcela de 5% (cinco por cento) será deduzida para a constituição da reserva
legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;

b) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no
Artigo 202, I, 11e 111da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas

como dividendo anual mínimo obrigatório;

c) o saldo remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens anteriores
deste Artigo, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de acionistas com
base na proposta da administração, conforme o disposto no Artigo 176, Parágrafo
terceiro e 196 da Lei das Sociedades por Ações, observadas as disposições contidas
no Artigo 134, Parágrafo quarto da referida Lei. Caso o saldo das reservas de lucros
ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso
na íntegralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de

dividendos adicionais aos acionístas.

Artigo 37 A Companhia poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio,
os quais poderão ser imputados ao divídendo mínimo obrigatório.

Artigo 38 A Companhia poderá levantar balanços semestrais e/ou trimestrais, podendo
com base neles declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos
intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos
intermediários e intercalares e juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.

Artigo 39 Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre o capital
próprio que não forem reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos após a data em que
forem colocados à disposição dos acionistas.

Artigo 40 A Companhia poderá conceder
beneficentes, desde que previamente
justificadamente.

doações e subvenções a entidades
autorizada pela Assembleia Geral,

CAPíTULO VII

Da Responsabilidade dos Administradores

Artigo 41 Os administradores respondem perante a Companhia e terceiros pelos atos
que praticarem no exercício de suas funções, nos termos da lei e do presente Estatuto.

Artigo 42 A Companhia, nos casos em que não tomar o pólo ativo das ações,
assegurará aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva, por meio de sua unidade Jurídica ou por terceiros contratados, a
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defesa em processos judiciais e administrativos propostos por terceiros contra seus
administradores, durante ou após os respectivos mandatos, até o final do prazo
prescricional de responsabilidade desses administradores, por atos relacionados com o
exercício de suas funções próprias.

Parágrafo Primeiro A garantia prevista no capuf deste Artigo estende-se aos
empregados da Companhia e a seus mandatários legalmente constituidos, que
atuarem em nome da Companhia.

Parágrafo Segundo Se o membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal,
o Diretor ou o empregado for condenado, com decisão transitada em julgado, baseada
em violação de lei ou deste Estatuto ou em decorrência de sua culpa ou dolo, este
deverá ressarcir a Companhia de todos os custos, despesas e prejuízos a ela
causados.

Parágrafo Terceiro Quando a Companhia não indicar, tempestivamente, um
Advogado para a defesa de membro do Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal, da Diretoria Executiva ou empregado, se este for absolvido, fará jus ao
ressarcimento das custas e honorários advocatícios despendidos na ação.

Parágrafo Quarto A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de
Administração, contratar em favor dos membros do seu Conselho de Administração e
de seus Diretores, seguro para a cobertura de responsabilidade decorrente do
exercício de seus cargos.

CAPíTULO VIII
Da Alienação do Controle Acionário

Artigo 43 É vedada a alienação, direta ou indireta, por parte do Estado de Minas
Gerais, do controle da Companhia, inclusive por acordo de acionistas que trate do
exercício de poder de controle, salvo na hipótese prevista no inciso 11do 9 4° do artigo
14 da Constituição do Estado.

Artigo 44 Ocorrendo a hipótese prevista no inciso 11do 9 4° do artigo 14 da
Constituição do Estado ou sua alteração, a alienação, direta ou indireta, do controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o
adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das demais ações dos
outros acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes
tratamento igualitário àquele dado ao acionista alienante.

Parágrafo Primeiro A oferta pública referida neste Artigo também deverá ser realizada
nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de
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outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversiveis em ações da
Companhia, que venha a resultar na alienação do controle da Companhia.

Parágrafo Segundo A oferta pública de aquisição de ações referida neste Artigo será
exigida em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o poder de
controle da Companhia para terceiro. Nessa hipótese, o acionista controlador alienante
ficará obrigado a declarar à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à
BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia pela alienação do seu controle,
anexando documentação que comprove esse valor.

Artigo 45 Aquele que adquirir o poder de controle da Companhia, em razão de
contrato particular celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer
quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar oferta pública nos termos do Artigo
44 deste Estatuto, e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à
diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente
adquirida em bolsa, nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de
Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá
ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos
pregões em que o Adquirente realizou as aquisíções, proporcionalmente ao saldo
líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos.

Artigo 46 A Companhia não registrará transferências de ações para o Adquirente ou
para aquele(s) que vier(em) a deter o poder de controle, enquanto este(s) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o
Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo único Da mesma forma, nenhum acordo de acionistas que disponha
sobre o exercicio do poder de controle poderá ser registrado na sede da Companhia
sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores
referido no caput deste Artigo.

CAPíTULO IX
Da Saída do Novo Mercado da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros -
BM&FBOVESPA e do Cancelamento do Registro de Companhia Aberta

Artigo 47 Deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores
mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo
Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade
resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à
negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data
da assembleia geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá
efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da
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Companhia, no minimo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de
avaliação elaborado nos termos dos Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 51,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Parágrafo Primeiro A oferta pública prevista neste Artigo observará as regras
aplicáveis previstas em lei, as regras de oferta pública de aquisição de ações emitidas
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como aquelas previstas no
Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo Segundo A saida da Companhia do Novo Mercado da BM&FBOVESPA,
para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação
fora desse segmento especial de listagem, deverá ser previamente aprovada em
Assembleia Geral de acionistas da Companhia, devendo a noticia da realização da
oferta pública referida no caput deste Artigo ser comunicada à BM&FBOVESPA e
divulgada ao mercado, imediatamente após a realização dessa Assembleia.

Parágrafo Terceiro Caso a saída da Companhia do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA ocorra em virtude de reorganização societária na qual a companhia
resultante da reorganização não seja admitida à negociação no Novo Mercado, a
noticia da realização da oferta pública referida no caput deste Artigo deverá ser
comunicada à BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado, imediatamente após a
realização da assembleia geral que tiver aprovado a referida reorganização.

Artigo 48 Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a
saida da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos
passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de
operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo
Mercado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral
que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta
pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no artigo acima.

Parágrafo Primeiro A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is)
pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na
assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.

Parágrafo Segundo Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da
oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária,
na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que
votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.

Artigo 49 A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de
obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à
efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico

Aprovado na Assemble!a Geral Extraordinária de 0610112015
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das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o artigo 51 deste
Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Parágrafo Primeiro O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de
aquisição de ações prevista no caput desse artigo.

Parágrafo Segundo Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do
Novo Mercado, referida no caput, decorrer de deliberação da assembleia geral, os
acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo
descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no
caput.

Parágrafo Terceiro Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo
Mercado, referida no caput, ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os
Administradores da Companhia deverão convocar assembleia geral de acionistas cuja
ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída
da Companhia do Novo Mercado.

Parágrafo Quarto Caso a assembleia geral mencionada no Parágrafo Terceiro acima
delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida assembleia geral
deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de
ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.

Artigo 50 No caso de oferta pública de aquisição de ações realizada pelo acionista
controlador ou pela Companhia com vistas ao canceíamento do registro de companhia
aberta da Companhia, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor
econõmico apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do Artigo 51,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Artigo 51 O laudo de avaliação de que trata este Capítulo deverá ser elaborado por
empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao
poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou acionista controlador, além
de satisfazer os requisitos do Parágrafo Primeiro do Artigo ao, da Lei das Sociedades
por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo sexto do mesmo Artigo.

Parágrafo Primeiro A escolha da empresa especializada responsável pela elaboração
do laudo de avaliação de que trata este Capítulo é de competência privativa da
Assembleia Geral, a partir da apresentação, peío Conselho de Administração, de lista
tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser
tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em circulação
presentes naquela assembleia, a qual, se instalada em primeira convocação, deverá
contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do total de ações em circulação, ou, se instalada em segunda convocação,
poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das

Aprovado na A55embleia Geral Extraordinária de 06/01/2015
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ações em circulação. Consideram-se em circulação todas as ações emitidas pela
Companhia, exceto as detidas pelo acionista controlador, por pessoas a ele vinculadas,
pelos administradores da Companhia e aquelas mantidas em tesouraria.

Parágrafo Segundo Os custos incorridos com a elaboração do laudo serão
integralmente arcados pelo ofertante.

CAPíTULO X
Da Liquidação

Artigo 52 A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia
Geral o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante
e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação.

CAPíTULO XI
Das Disposições Gerais

Artigo 53 A Companhia, seus Acionistas, Administradores e membros do Conselho
Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem
do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades
por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do
Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.

Anexo à Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de janeiro de 2015.

Ricardo Augusto Simões Campos
Presidente da Assembleia

Vespasiano Álvaro de Souza
Secretário

Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 06/01/2015
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OG/o~1 J.OI5DE
GOVER."IO DO ESTADO DE :\11"1iASGERAIS
Secretaria de Estado de Vleio Ambiente e Desenvoh imento Sustentável
~uperintendêllci" Regionalde Regularizaç. J Ambiental
"orte de \'Iinas

•

OFÍCIO SI.:PRAM ~VI N° 102/2015--St:PRAVI NM
REFERf:NC'lA: ArTO DE l:'.fRAÇAo ;'110 46288/2014

Montes Claros, 30 de Jandro de 2015
Prezados Senhor"s,

Comunicamos que tOm vistoria realizada no ~mprccndimento Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - C'OPASA verificou-se que o cmpreendednr comeku
infração ambiental.

•
Em vista disso. foi lavrado o Auto de Infração nO 462~::i.'20l4 qUtOestamos

encaminhando .

Na oportunidade, conforme previsão do art. 33 do Decreto 44.844 de ~5 de junho de
2008, Icmbramos que e"a empresa dispóe do prazo de vinte dias, contados do (eo:bimcIlto
do Auto de Infração, para apresentar defesa endereçada a Su'perintendência Regional de
Meio Ambiente ~ Iftstnvolvimento Sustentável do Norte de ~Iinas - SLPRA"1 :'oi:'1 ,ituada
na Avenida Jose Corrda Machado, s'n. Ibituruna, Montes Claros/MG, ('cp: 3'140[-832.

Colocamo-nos a vossa disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Atenciosament< .
Yuri Rafael de Oliveira Trovão

Diretor Regional de Regularização Ambiental :"IM

•
~~

': ~~I "I..... ."W'I'I

Priseila Barroso de Oliveira
Gestora Ambiental - .Jurídico

n .c.a.f
Isabela Thayne Dias Amaral

Estagiária - .Jurídico

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA
Rua: :\1ar de Espanha n" 453 - Santo Antônio.
Belo Horizonte.:\1G
CEP:30.330-900

Aveni(í~:JoJCom:ia -:Vll<haJ~,si n - Bairm Ihituruna .MontesClaros \-l( ,
CEP: 3,)4CI x.32- Tá ,)8; J}24~75C:J
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Laboratório de Análise de Solos Viçosa Ltda
CNPJ 22.392.450/0001-00

Av. Santa Rita, 468 - Centro - Viçosa - MG
Fone/Fax (31) 3891-3606

Viçosa, 03 de Dezembro de 2010
Prezado(a). Sr(a).
Anibal Oliveira Freire
COPASA
Belo Horizonte - MG

Limite CONA,\L\ 375 2800 1300 264
Identificação Zn B CO
da amostra ('lo)

Lodo seco termicamente 574 24.389 140 137 * 15,13
Lodo centrifugado 551 22.213 129 118 * 15,60

Limite CONAMA 375 39 300 1000 420

7

H
IDO
6,68
6,14

7
CIN

4,05
4,02

7

S

1,72
1,97

5,2

0,24
0,21

12

1,97
2,13

1,6

0,30
0,21

19

0,70
0,72

39

N

3,73
3,88

---------------------------- %

Sirvo-me desta para enviar-lhe o(s) resultado(s) das análises quimicas reálizadas em sua(s)
amostra(s) .
Caracter. quim.medias (glkg)

(Uso agricola de lodo FEPAF cap.2)

Identificação
da amostra

".Lodo seco termicamente
Lodo centrifugado

" Identificação Cd Pb I Cr Ni
.

da amostra --------------- ppm ----------------
Lodo seco termicamente 1 214 369 51

Lodo centrifugado O 193 334 47
Teores Totais, determinados no eximto ácido (ácido nítrico com ácido perclórico)

N - Método do Kjeldahl

CO - Método Walkley - Black

Continuando ao seu inteiro dispôr, subscrevo-me,
Atenciosamente,

Braz Vitor De Filippo
Eng". Agrônomo - CREA 5293
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Relatório de Ensaios LAB N27796/11 Revisão
Com anhiade Saneamentode MinasGerais- ETEVieira. Telefone 38 3214-5844
AvenidaSidne Chaves,s/nº - DistritoIndustrial. Contato(s IzaelOliveira
MontesClaros- MG Fax
LodoSeco Rece ão 29/10/11

RELATÓRIO FINAL DE ESTUDOS

Identificação da Amostra
ETE - Lodo seco

Ensaios para Classificação de Resíduos
Norma ABNTINBR 10004:2004 - Resíduos Sólidos (Classificação)

Data de Início das Análises
29/10/2011

Data de Conclusão das Análises
26/11/2011

01

Os resultados desle relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relalório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Página: 118
Rua Dolores Borges, 100 - Bairro Domingos Zema - Micro-Distrito Industrial- eEP: 38181-164

Araxá-MG - Telefax: (34) 3661-3644/3664-6178/3664-3627 - E-mail: araxaambiental@araxaambiental.com.br

mailto:araxaambiental@araxaambiental.com.br


Cliente
Endere o
Munlcí lo
Amostra s

Relatório de Ensaios LAS Nº 7796/11
Com anhiade Saneamentode MinasGerais- ETEVieira. Telefone
AvenidaSidne Chaves.s/nº - DistritoIndustrial. Contato s
MontesCiaros- MG Fax
LodoSeco Rece -o

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Revisão
383214-5844
IzaelOliveira

29/10/11

01

Identificação da Amostra: ETE- LodoSeco

Metodologias: SlandardMethodsfor ExaminalionofWaler andWastewater- 21'" Edition- 2005.

EPA- EnvironmentalProteclionAgency

ABNTINBR10004:2004- ResíduosSólidos- Classificação

ABNTINBR10005:2004- Uxivíaçãode Residuos- Procedimento

ABNT/NBR10007:2004- Amostragemde Resíduos- Procedimento

INFORMAÇÕES DA COLETA

Responsável Coleta: AraxáAmbientallida.
Data da Coleta: 27/10/2011
Observações: --

Os resullados deste relatório se reslringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Página: 218
Rua Dolores Borges. 100 - Bairro Domingos Zema - Micro-Distrito Industrial - CEP: 38181-164

Araxá-MG - Telefax: (34) 3661-3644/3664-6178/3664-3627 • E-mail: araxaambiental@araxaambiental.com.br

mailto:araxaambiental@araxaambiental.com.br


AI:-ilxíiblental
Relatório de Ensaios LAS N2 n96/11 Revisão 01

Cliente Companhia de Saneamento de Minas Gerais - ETE Vieira. Telefone 38)3214-5844
Endereço Avenida Sidnev Chaves, sin' - Distrito Industrial. Contato(s) lzael Oliveira
MunicíDio Montes Claros - MG Fax -
Amostra(sl Lodo Seco Recepção 29/10/11

Massa Bruta
NBR 10004:2004

NBR 10004'2004 - Parãmetros na Massa Bruta
Amostra IETE- LodoSeco Códiao 7796/11-01 Coleta em: 27/10111

Ensaio Resultado Unidade Umite LQ Método Data do Ensaioaceitável"U \
.NBR 10004:2004 • Massa Bruta.

Cianeto <0,31 maIKo 250 0,31 SM4500-CN- F 09/11/11
Oleos e Graxas 36.48630 mnIKa - 152 SM5520D 10111111
H 7.17 2>nH.12,5 0-14 SM4500-H+B 09/11/11
Ponto de Fulaor >60 'C >60 -6 - 400 ASTM093-99 09/11111
Sulfeto <0,10 maIKo 0,10 SM4500S2-D 09/11111
Legenda
(Ll): UmiteMáximoPennissivelpelaNBR 10004:2004.
LQ: Umite de Quantificação.

NBR 10004:2004. Massa Bruta. Dados de Preoaro
Amostra IETE- LodoSeco Códlao 7726/11-01 Coleta em: 27/10/11

Ensaio I Resultado I Unidade Umlte LQ Método Data do Ensaioacellávei-ILlJ
.NBR 10004:2004. Massa Bruta. Dados de Preparo

oH I 7,17 I - I --- T 0.14 SM4500- H+B I 09/11111
Teor de sólidos 9902 I n/a I - I 0,00005 SM212540 B I 09/11/11

Legenda
(L 1): Umite Máximo Permissível pela NBR 10004:2004.
LQ: Umite de Quantificação.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Página: 318
Rua Dolares Borges, 100 - Bairro Domingos Zema - Micro-Distrito Industrial- CEP: 38181.164

Araxa.MG • Telefax: (34) 3661-3644/3664-6178/3664-3627. E-mail: araxaambiental@araxaambiental.com.br
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NBR 10005:2004- Uxivlado. Parâmetros Orgãnicos
Amostra IETE - lodo seco Códioo 7796111-()1 Coleta em: 27/10111

Ensaio Resultado Unidade
Limite LO Método Data do Ensaio

aceitável (LI)
.NBR 10005:2004- L1xlviado. O oãnlcos.

1,1-Dicloroetileno <0,004 mal 3 0,004 EPA-8260 B 21111/11
1.2-Dicloroetano <0,004 mal 1 0,004 EPA-8260 B 21111/11
l,4-Diclorobenzeno <0,004 ma 7,5 0,004 EPA-8260 B 21111/11
2,4,5-T <0002 ma 0,2 0,002 EPA-8270 D 21/11/11
2,4,5-TP <001 ma 1 0,01 EPA-8270 D 21/11111
2,4,5-T riclorofenol <0,01 ma 400 0,01 EPA-8270 D 21/11/11
2,4,6- Triclorofenol <0,01 maL 20 0,01 EPA-8270 D 21/11/11
2,4-D <0,01 maL 3 0,01 EPA-8270 D 21/11/11
2,4-Dinitrotolueno <0,01 maL 0,13 0,01 EPA-8270 D 21/11/11
Aldrin e Dieldrin <O 001 maL 0,003 0,001 EPA-8270 D 21/11111
Benzeno <0004 maL 0,5 0004 EPA-8260 B 21111/11
Benzo(aloireno <0,002 maL 0,07 0,002 EPA-8270 D 21/11111
Clordano (isõmeros) <0,001 ma 0,02 0,001 EPA-8270 D 21/11111
Cloreto de VinHa <0,4 ma 0,5 0,4 EPA-8260 B 21111111
Clorobenzeno <0,01 mal 100 0,01 EPA-8260 B 21111111
Clorofórmio <0004 maL 6 0,004 EPA-8260 B 21111/11
Cresol Total <O 01 maL 200 0,01 EPA-8270 D 21/11111
ODT (isOmeros) <0,001 ma 0,2 0,001 EPA-8270 D 21/11/11
Endrin 0,002 ma 0,06 0,001 EPA-8270 D 21/11/11
Heptacloro e seu epóxido <0,001 ma 0,003 0,001 EPA-8270 D 21111111
Hexaclorobenzeno <0,001 ma 0,1 0,001 EPA-8270 D 21/11/11
Hexaclorobutadieno <0,004 ma 0,5 0,004 EPA-8260 B 21/11111
Hexacloroetano <001 ma 3 0,01 EPA-8270 D 21/11111
Undano (o-BHC) <0,001 maL 0,2 0,001 EPA-8270 D 21/11111
m-cresol <0,01 maL 200 0,01 EPA-8270 D 21/11/11
Metil Etil Cetona <0,5 maL 200 0,5 EPA-8260 B 21/11/11
Metoxicloro <0,001 maL 2 0,001 EPA-8270 D 21/11/11
Nitrobenzeno <0,01 ma 2 0,01 EPA-8270 D 21111/11
crCresol <001 maL 200 0,01 EPA-8270 D 21111/11
D-Cresol <001 maL 200 0,01 EPA-8270 D 21111111
Pentaclorofenol <001 maL 0,9 001 EPA-8270 D 21/11/11
Piridina <0,01 ma 5 0,01 EPA-8260 B 21/11/11
Tetracloreto de Carbono <0,004 ma 0,2 0,004 EPA-8260 B 21/11/11
Tetracloroetileno <0,004 ma 4 0,004 EPA 8260 B 21111/11
Toxafeno <0,002 m<> 0,5 0,002 EPA-8270 D 21/11/11
Tricloroetileno <0,004 ma 7 0,004 EPA 8260 B 21/11/11
Legenda
(Ll): Umite Máximo Permissível pela NBR 10005:2004.
LQ: Umite de Quantificação.

Os resu"ados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua fotalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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NBR 10005:2004 - Llxlvlado - Parãmetros Inorgãnlcos
Amostra IETE - Lodo Seco Códlclo 7796/11-01 Coleta em: 127110/11

Ensaio Resultado Unidade
limite La Método Data do Ensaioaceltávei-'L l'

-NBR 10005:2004 - L1xlvlado -lnoraãnicos-
Arsênio <0,04 mn 1 0,04 SM21-3120B 14/11/11
Bário 068 ma 70 0,005 SM21-3120B 14111111
Cádmio 0,02 maL 0,5 o,oro SM21-312OB 14111/11
Chumbo 0,08 maL 1 0,03 SM21-312OB 14111/11
Cromo Total <0,002 maL 5 0,002 SM21-312OB 14111/11
Auoretos 0,22 mnL 150 0,07 SM21-4500-FC 11111111
Mercúrio <0,0005 m L 0,1 0,0005 EPA-7470A 14111111
Prata 0,02 m L 5 0,003 SM21-3120B 14111111
Selênio <0,09 maL 1 0,09 SM21-3120B 14111111

Legenda
(U): UmiteMáximoPennissivelpela NBR10005:2004.
La: Umite de Quantificação.

NBR 10005:2004 - Llxlviado • Dados de PreDaro
Amostra IETE- LodoSeco ICódlno 7796/11-01 Coleta em: 27/10/11

Ensaio Resultado Unidade Umite La Método Data do EnsaioaceltáveHL 1\
.NBR 10005:2004 - Llxlviado -Dados de Prenaro-

Massa de Amostra oesada 100 a -- 0,01 NBR-10005 09/11/11
loH Final do Extrato Uxiviado 6,01 -- 0-14 NBR1000S 10111/11
pH para a escolha da solução 2,56 -- - 0-14 NBR-l0005 09/11/11
extralara
Solucão de extracão N01 - - NBR-l0005 09111/11
Temoo de lixiviacão 18 Horas NBR-l0005 09/11/11
Teor de Sólidos Secos 0/0) 99,02 % - O,OOS NBR-l0005 09/11/11
Volume de lixiviado Obtido 2,000 mL NBR-l0005 10111/11

Legenda
(L 1): Umite Máximo Pennissível pela NBR 10005:2004.
LQ: Umite de Quantificação.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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NBR 10006:2004 - Solubllizado - Parâmetros Oraânlcos
Amostra IETE . Lodo Seco Código 7796/11.01 Coleta em: 27/10111

Ensaio Resultado Unidade
Umite LQ Método Data do Ensaio

acel~veltL1\
-NBR 10006:2004 - Solubilizado - Omânico-

Aldrin e Dieldrin <2. 10~ mglL 3,0 x 10" 2 x 10" EPA-a270 D 24111/11
Clordano (isômeros) <0,0002 mglL 2,Ox 10-4 0,0002 EPA-8270 D 24111/11
Endrin <0,0002 mglL 6,0.10 0,0002 EPA-8270 D 24111/11
Heptacloro e seu epóxido <2.10 mglL 3,0'10" 2x 10 EPA.8270 D 24111/11
Hexaclorobenzeno <0,001 mgIL 1,Oxl0" 0,001 EPA-8270 D 24111/11
Undano (g-BHC) <0,001 mgIL 2,0 x 10- 0,001 EPA-8270 D 24111/11
Metoxicloro <0,001 mnlL 0,02 0,001 EPA-8270 D 24111/11
Toxafeno <0,002 mglL 5,0 x 10- 0,002 EPA-8270 D 24111111
DDT (isOmaros) <0,001 mglL 2,0 x 10" 0,001 EPA-8270 D 24111111
2,4,5-T <0,002 mglL 2,0 x 10" 0,002 EPA-8270 D 24111/11
2,4,5-TP <0,01 maIL 0,03 0,01 EPA-8270 D 24111/11
2,4-D <0,01 maIL 0,03 0,01 EPA.8270 D 24111/11
Leaenda
(L1): Umite Máximo Pennissível pela NBR 10006:2004.
LQ: Umite de Quantificação.

NBR 10006:2004 - Solubilizado - Parâmetros Inorgânicos

Amostra IETE - Lodo Seco ICódloo 7796111- 01 Coleta em: 27/10/11

Ensaio Resultado Unidade Umlte LQ Método Data do Ensaioacei~vel IL 1)
-NBR 10006:2004- Solubllizado Inorgânicos-

Alumínio <O,rn me> 0,2 0,07 SM 3120 B 25111111
Arsênio <0,001 m" 0,01 0,001 SM21-3120 B 25/11/11
Bário 0,93 me> 0,7 0,005 SM21-3120 B 25111111
Cádmio <0,003 me> 0,005 0,003 SM21-312O B 25111111
Chumbo <0,002 me> 0,01 0,002 SM21-3120 B 25111111
Cianetos <0,02 me>L 0,07 0,02 SM 4500. CN. F 25111/11
Cloretos 357,20 me>L 250 2 SM 4500- CI- D 25/11/11
Cobre <0.003 maIL 2 0,003 SM 3120 B 25111/11
Cromo Total <0,002 me>L 0,05 0,002 SM21-312O B 16/11/11
Fenóis Totais 2,90 maIL 0,01 0,01 EPA42O.1 25111/11
Ferro 4,61 maIL 0,3 0,002 SM 3120 B 25111/11
Auoretos 0,43 mOlL 1,5 0,07 SM21-4500-F C 25/11/11
Manaanês <0.002 me>L 0,1 0,002 SM 3120 B 25111111
Mercúrio <0,0005 me> 0001 0,0005 EPA.7470 A 25111/11
Nitrato <0,10 me> 10 0,10 SM 4500-NO-3F 21/11/11
Prata <0,003 mOI 0,05 0,003 SM21-312O B 25111/11
Selênio <0,002 me> 0,01 0002 SM21-312O B 25111/11
Sódio 2,66 me> 200 0,50 SM 3120 B 25111/11
Sulfato 408,60 mgIL 250 1,00 SM 4500-S0.-2 E 25/11/11
Surfaetantes 1,17 maIL 0,5 0,04 SM5540C 28111/11
Zinco <0,006 maIL 5 0,006 SM 3120 B 25111111
Legenda
(L1): Umite Máximo Permissível pela NBR 10006:2004.
LQ: Umite de Quantificação.

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecrveis.
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Relatório de Ensaios LAS Nº 7796/11 Revisão 01
Cliente Comnanhia de Saneamento de Minas Gerais - ETE Vieira. Telefone 38\3214-5844
Endere"O Avenida Sidne;;-Chaves, sln' - Distrito Industrial. Contato(s) lzael Oliveira
Municíolo Montes Claros - MG Fax --
Amostra(sl Lodo Seco Receocão 29/10/11

NBR 10006:2004. Solubllizado. Dados de Preoaro
Amostra TETE- LodoSeco Códloo 7796111-01 Coleta em: 27/10/11

Ensaio T Resultado I Unidade Umlte LQ Método Data do Ensaioaceltãvei-(LlI
.NBR 10006:2004 • Solubilizado • Dados de PreDaro-

H Final do Extrato SolubilizadOT 7,34 I T T 0-14 I SM-4500-H+B 16111/11
Teor de umidade f%\ I 0,98 % I I 0,005 I SM2540B 09/11111
Legenda
(L1): Umite MáximoPennissivelpela NBR 10006:2004.
LQ: Umite de Quantificação.

Microbiolóoicas
Ensaio Unidade LQ Resultado NBR 10004tvMP) Método
Escherichia cofi NMP/n O O - SM219222A,B,D
Ovos Helmintos ovoslg - ND - I'

Legenda
(VMP): Umite Máximo Permissível pela NBR 10004:2004.
LO: Umite de Quantificação.
(*): Raros Ovos de Ancilostomideo

Raros Cistos de Entamoeba coli

(1) Análises processadas conforme Método Direto Hofrnann, Pons e Janer.

CONCLUSÃO
Massa Bruta: Os parâmetros analisados apresentaram concentrações adequadas às indicadas na norma ABNT/NBR
10004:2004.

Lixiviado: Os parâmetros analisados apresentaram concentrações adequadas às indicadas no Anexo F da norma ABNTINBR
10004:2004.

Solubilizado: Os parâmetros analisados Bário, Cloretos, Fenóis, Ferro, Sulfato e Surfactanles apresentaram concentrações
superiores às indicadas no Anexo G da Norma ABNTINBR 10004:2004.

Em função dos resultados obtidos, a amostra de residuo deve ser c1assilicada como Classe" A • Resíduo Não Inerte.

Referências Metodológicas

Standard Methods for Examinalion 01Water and Wastewater - 21~ Edition - 2005.

EPA - Environmental Proteclion Agency

ABNT/NBR 10004:2004 - Residuos Sólidos - Classificação

ABNTINBR 10005:2004 - Uxlviação de Resíduos - Procedimento

ABNT/NBR 10007:2004 - Amostragem de Residuos - Procedimento

Os resuftados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra.provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatôrio de ensaios, exceto para amostras perecfveis.
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Informações de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.
A descrição do material ensaiado é de inteira responsabilidade do cliente.

Araxá, 26 de Novembro de 2011.

Valdenir Martins Neiva
Gerente de Laboratório
CRBIO 4 57110-<l4 D

Aires Martins
Responsável Técnico

CRQ 02404593

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Es1e relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dlas após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Relatorio de análises do Lodo de Esgoto da Estação de Tratamento de Montes
Claros - Instituto de Ciências Agrárias ICAfUFMG.

Tabelas 01 e 02, Referentes a Coliformes Totais das amostras Centrifuga e Lodo Seco
respectivamente.Número Mais Provável (NMP) e intervalo de confiança a nível de 95%
de probabilidade. Bacteriological Analytical Manual, 6.ed Estados Unidos: Food and
Drug Administration, 1984.

Tabela 01

Coliformes Totais - Centrifuga

___ --=-=-:=-;- --=--:-:--=-~In~t~erv~al~o...::d=econfiança (95%)
NMP/g Mínimo Máximo
2:2400 >150 >4800
2:2400 > 150 >4800
2:2400 > 150 >4800
>2400 >150 >4800

Tabela 02

Coliformes Totais - Lodo Seco

____ ----::-=-:::-;- ----::-=-~In~te::.rv.:.:al=o.::d~e.:::confiança(95%)
NMP/g Mínimo Máximo

9 I 36
II 3 36
<3 <0,5 <9
II 3 36
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Relatorio de análises do Lodo de Esgoto da Estação de Tratamento de Montes
Claros - Instituto de Ciências Agrárias ICAlUFMG.

Tabelas 03 e 04, Referentes a Coliformes Fecais das amostras Centrífuga e Lodo Seco
respectivamente.Número Mais Provável (NMP) e intervalo de confiança a nível de 95%
de probabilidade. Bacteriological Analytical Manual, 6.ed Estados Unidos: Food and
Drug Administration, 1984.

Tabela 03

I
2
3
4

Tabela 04

I
2
3
4

NMP/g
460
460
460
1100

NMP/g
3
3
<3
4

Coliformes Fecais - Centrifuga
Intervalo de confiança (95%)
Mínimo

71
71
71
150

Coliformes Fecais - Lodo Seco
Intervalo de confiança (95%)
Minimo
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

Máximo
2400
2400
2400
4800

Máximo
<9
<9
<9
20
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