IGUÁ SANEAMENTO S.A. (a “Companhia”)
CNPJ/MF: 08.159.965/0001-33
NIRE: 35.300.332.351

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019
I.
Dia, Local e Horário: 18 de junho de 2019, às 13h00 horas, realizada na sede da
Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes
de Carvalho, 1306, 15º andar, conj. 151, Vila Olímpia, CEP 04547-005.
II.
Convocação e Presença: Convocação efetuada nos termos do artigo 12 do
Estatuto Social; presentes todos os Conselheiros da Companhia.
III.

Mesa: Presidente: Paulo Todescan Lessa Mattos; Secretária: Graziela Galli.

IV.

Ordem do Dia: Deliberar sobre:

a)
b)
c)
d)

Renúncia do sr. Jean Paul Cabral Veiga da Rocha das funções de diretor estatutário;
Eleição do sr. Julio Jacob Junior para o cargo de Diretor estatutário da Sociedade;
Reeleição dos demais Diretores da Companhia;
Eleição do sr. Vital Meira de Menezes Júnior para o Comitê de Governança, Risco e
Compliance – Comitê de Auditoria e para o Comitê de Análise e Planejamento de
Riscos Ambientais e Operacionais – Comitê de Sustentabilidade da Companhia;
e) Continuidade do Projeto Orobó; e
f) Outros assuntos de interesse da sociedade.
V.
Deliberações: Iniciada a reunião, o Presidente da Companhia, Gustavo Fernandes
Guimarães, abriu a reunião, passando pelos itens da ordem do dia:
a) Renúncia do Sr. Jean Paul Cabral Veiga da Rocha. Os conselheiros, por unanimidade
de votos, tomaram conhecimento e aceitaram a renúncia do diretor da Companhia, o
Sr. Jean Paul Cabral Veiga da Rocha, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP
sob o nº 149.522, portador da cédula de identidade RG 26604325-2 SSP/SP, inscrito no

CPF sob o nº 516.622.645-34, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
à Rua Gomes de Carvalho, 1306, 15º andar, conj. 151, Vila Olímpia, CEP 04547-005.
a.i) Os conselheiros votaram, de forma unânime, por consignar os agradecimentos pelos
serviços prestados pelo Sr. Jean Paul Cabral Veiga da Rocha à Companhia e por sua
contribuição durante o período em que exerceu suas funções, e por ratificar todos os
atos praticados durante o período compreendido entre sua eleição e a data em que
deixou de exercer suas funções.
b) Eleição do Sr. Julio Jacob Júnior. Os conselheiros, por unanimidade de votos,
elegeram, o Sr. JULIO JACOB JÚNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula
de identidade RG n° 4.109.514-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n° 025.639.649-38,
domiciliado no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Alferes Ângelo Sampaio,
2974, ap. 21, Bairro Mercês, CEP: 80710-252, para ocupar o cargo de Diretor da
Companhia, sem designação específica, para mandato de 2 (dois) anos, a contar da
presente data.
b.i) O Diretor ora eleito declara sob as penas da lei (i) não estar impedido, suspenso ou
inabilitado para exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem
está sob os efeitos de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, ou eleição para cargos de administração; ou de condenação por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; (ii) possuir
reputação ilibada; e (iii) não ocupar cargo em sociedade empresária que possa ser
considerada concorrente da Companhia.
c) Reeleição dos Diretores da Companhia. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram
a reeleição dos seguintes Diretores da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos, a
contar da presente data:
c.1) GUSTAVO FERNANDES GUIMARÃES, brasileiro, casado, contador, portador da
Cédula de Identidade RG nº M-4.000.242 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 001.347.50616, com domicílio no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho, 1306, 15º andar, conj. 151, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para o cargo de
Diretor Presidente.

c.2) FELIPE RATH FINGERL, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de
Identidade RG nº 10.143.617-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 109.628.207-09, com
domicílio no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho,
1306, 15º andar, conj. 151, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para o cargo de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores.
c.3) DENILSON DE PAULA GONZAGA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula
de Identidade RG nº M-4.106.834 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 801.485.306-72, com
domicílio no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho,
1306, 15º andar, conj. 151, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para o cargo de Diretor sem
designação específica.
c.4) PÉRICLES SÓCRATES WEBER, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da
Cédula de Identidade RG nº 1.100.529-2 SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 615.361.13972, com domicílio no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho, 1306, 15º andar, conj. 151, Vila Olímpia, CEP 04547-005, para o cargo de
Diretor sem designação específica.
c.5) Os Diretores ora reeleitos declaram sob as penas da lei (i) não estarem impedidos,
suspensos ou inabilitados para exercer a administração da Companhia por lei geral ou
especial, nem estão sob os efeitos de condenação que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou eleição para cargos de administração;
ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade; (ii) possuírem reputação ilibada; e (iii) não ocuparem cargo em sociedade
empresária que possa ser considerada concorrente da Companhia.
d) Eleição do Sr. Vital Meira de Menezes Júnior para os Comitês de Auditoria e de
Sustentabilidade da Companhia.
Os conselheiros por unanimidade, elegeram o Sr. Vital Meira de Menezes Junior,
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 18.360.637,
inscrito no CPF sob o nº 130.293.088-55, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Frederic Chopin 245 ap.161, CEP 01454-030, para o cargo
de membro dos Comitês de Auditoria e de Sustentabilidade da Companhia.
e) Continuidade do Projeto Orobó. Os conselheiros votaram, de forma unânime, por dar
continuidade às ações necessárias para dar continuidade ao Projeto Orobó.

f) Outros assuntos de interesse da Companhia: A Diretoria apresentou, ao Conselho de
Administração, proposta para estruturação de nova dívida no mercado de capitais, a ser
emitida nos termos das instruções CVM aplicáveis. Os conselheiros votaram, de forma
unânime, por dar continuidade às ações necessárias para a estruturação.
VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, tendo-se antes
redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada.
São Paulo, 18 de junho de 2019. Mesa: Paulo Todescan Lessa Mattos – Presidente;
Graziela Galli – Secretária. Conselheiros Presentes: Paulo Todescan Lessa Mattos,
Gustavo Nickel Buffara de Freitas, Vital Meira de Menezes Júnior, Jerson Kelman, Helcio
Tokeshi, presencialmente, e Gesner José de Oliveira Filho por videoconferência.
Presentes como ouvintes indicados: (i) pela IG4 Capital Investimentos Ltda., Flávia
Andraus e Rafael Machado; (ii) pela AIMCo, Sr. David Perl por videoconferência; (iii) pelo
BNDESPar, André Ayres.
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