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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

I.
Dia, Local e Horário: 26 de março de 2019, às 9h00 horas, realizada na sede da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho,
1306, 15º andar, conj. 151, Vila Olímpia, São Paulo.
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: Julia Coelho Peres.

IV.

Ordem do Dia: Deliberar sobre:
a) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2018;
b) Apresentação dos Auditores Independentes acerca das conclusões do processo de
auditoria
c) Aprovação do Programa de Remuneração e Incentivos
d) Apresentação do Plano Anual de Auditoria
e) Convocação das Assembleia Geral Ordinária
f) Outros assuntos de interesse da Companhia

V.
Deliberações: Iniciada a reunião o Presidente da Companhia, Gustavo Fernandes
Guimarães, abriu a reunião, passando pelos itens da ordem do dia:
a)

b)

Considerando o parecer sem ressalvas dos auditores independentes e a manifestação
prévia do Comitê de Auditoria, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos,
aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as demonstrações financeiras,
relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, a ser submetida à aprovação da
Assembleia de Acionistas da Companhia, bem como autorizaram a administração a tomar
as providências necessárias à divulgação.
Denilson de Paula Gonzaga, diretor da Companhia, apresentou suas considerações sobre
as Demonstrações Financeiras da Companhia e, em seguida, convidou o sócio e o gerente

c)

d)

e)

sênior da E&Y, Ezequiel Rodriguez e Irdes Xavier, respectivamente, para esclarecer
eventuais dúvidas dos conselheiros e apresentar um breve histórico do exercício de 2018.
O Presidente da Companhia, Gustavo Fernandes Guimarães, apresentou o detalhamento
do montante atribuído ao incentivo de curto prazo referente ao exercício de 2018. Os
conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou
restrições, o pagamento do incentivo de curto prazo aos Executivos da Companhia, nos
termos propostos pelo Presidente. Em seguida, foi apresentado o programa de incentivo
de curto prazo referente ao exercício de 2019, que inclui uma nova metodologia de
remuneração variável, incluindo o bônus Manda Bem. Os conselheiros, por unanimidade
de votos, aprovaram, a proposta, mas solicitaram uma abertura da proposta incluindo: (a)
as metas atribuídas aos diretores, (b) os indicadores alvo e (c) todas as iniciativas
estratégicas detalhadas.
Apresentação do plano de Compliance da Companhia, destacando as medidas
implementadas e a contratação da KPMG para desenvolver um projeto de levantamento
de processos, controles e riscos.
Aprovação da convocação da AGEO da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2019
na sede da Companhia com a seguinte ordem do dia: (a) analisar, discutir e deliberar sobre
o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia,
acompanhadas de relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social
findo em 31 /12/2018; (b) tomar as contas dos administradores consubstanciadas no
relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos
do exercício findo em 31/12/2018; (c) deliberar sobre a proposta dos administradores
para destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em
31/12/2018; (d) deliberar sobre a reeleição dos Conselheiros da Companhia; e (e) fixar a
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.
Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram a aquisição da participação do
acionista minoritária da SPAT Saneamento S.A., nos termos apresentados pelo Presidente
da Companhia.

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, 26
de março de 2019. Mesa: Paulo Todescan Lessa Mattos – Presidente; Julia Coelho Peres Secretária. Conselheiros Presentes: Paulo Todescan Lessa Mattos, Gustavo Nickel Buffara de
Freitas, Fernando Quintana Merino, Jerson Kelman, Helcio Tokeshi e Gesner José De Oliveira
Filho, por conferência telefônica. Presentes como ouvintes indicados pelo: indicados; (i) pela IG4
Capital Investimentos Ltda. Carolina Niemeyer e Rafael Machado; (ii) pela Aimco Srs. David Perl
e Elan Kramer.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em Livro próprio.
São Paulo, 26 de março de 2019.
Mesa:
________________________
Paulo Todescan Lessa Mattos
Presidente

_________________________
Julia Coelho Peres
Secretária

