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A imprescritibilidade do dano ambiental
impostas em decorrência da
pandemia, o julgamento no STF
ocorreu em sessão virtual, que é
uma novidade. Quem acessasse
o site do Supremo poderia
acompanhar um placar
eletrônico indicando os votos
dos ministros que, por maioria,
fixaram a tese de que “É
imprescritível a pretensão de
reparação civil de dano
ambiental”. Isso significa dizer
que um dano ao meio ambiente
pode ter sua reparação, no
âmbito civil, requerida a
qualquer tempo – mesmo que
daqui 20 ou 30 anos. Na prática,
era assim que a maior parte das
instâncias ordinárias do Poder
Judiciário e até do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) vinha
decidindo casos semelhantes;
porém, o pronunciamento do
STF foi importante para dirimir
a questão em torno da
imprescritibilidade, que nunca
esteve prevista em lei.
Os principais fundamentos
que dão suporte à tese da
imprescritibilidade nas
instâncias ordinárias e no STJ
estão relacionados à noção de
que danos ambientais, em
geral, podem provocar
impactos negativos ao longo do
tempo e, assim, atingir diversas
gerações. Um ambiente
degrado, afinal, leva tempo

Opinião Jurídica
Paulo Prado e Letícia
Yumi Marques

N

o Brasil, não é raro
que as decisões
mais importantes
sejam tomadas
quando ninguém
está prestando atenção. E, em
meio à pandemia da Covid-19,
tem sido mesmo difícil
acompanhar qualquer tema
que não esteja diretamente
ligado à doença provocada pelo
coronavírus.
Por isso, poucos
acompanharam a importante
decisão que o Supremo
Tribunal Federal (STF) proferiu
na madrugada do dia 17 para
18 de abril sobre a chamada
imprescritibilidade do dano
ambiental.
Também por conta das
medidas de isolamento

para se regenerar e, algumas
vezes, os efeitos negativos da
degradação ambiental na
saúde e na qualidade de vida
das pessoas podem ser
desconhecidos a curto prazo.
Por outro lado, vale lembrar
que a regra, no direito, é a
prescrição. Estão sujeitas a ela
assuntos ordinários do dia a dia
das pessoas, como a pretensão
de cobrança de dívidas. Até
mesmo a pretensão punitiva do
Estado para o crime de
homicídio, em regra, prescreve
em 20 anos. Assim, ao menos
teoricamente, tudo o que
representasse uma exceção à
regra da prescrição deveria ser
expressamente declarado como
imprescritível, como é o caso do
crime de racismo (art. 5º, inciso
XLII da Constituição Federal).
Por isso, a decisão do STF em si
também é polêmica, pois havia a
expectativa de que a Corte fosse
mais conservadora com relação à
necessidade de lei para dispor
expressamente sobre a
imprescritibilidade. Importante
salientar que as razões de decidir e
os fundamentos de cada ministro
apenas serão conhecidos quando a
íntegra do acórdão for divulgada
(vale lembrar que, no caso do
julgamento da
constitucionalidade do Código
Florestal, essa divulgação levou

cerca de um ano). Essa foi mais
uma peculiaridade dessa
importante decisão já que, nos
julgamentos em plenário
tradicionais, o teor dos votos seria
prontamente acessível, com cada
ministro proferindo seu
entendimento oralmente e ao vivo.

A fixação da tese
estende para o futuro,
sem limite de tempo, o
direito de requerer a
reparação civil de um
dano ambiental
Quando o inteiro teor da
decisão for divulgado, a
comunidade jurídica,
especialmente a de direito
ambiental, conseguirá analisar
melhor a extensão e a
interpretação da tese fixada. Há
ainda perguntas a serem
respondidas, como, por exemplo,
qual será considerado o marco
inicial da imprescritibilidade?
Até quando alguém pode voltar
no passado para requerer a
reparação civil de um dano
ambiental?
Por ora, o que se pode
afirmar é que a fixação da tese
estende para o futuro, sem

Iguá Saneamento S.A.

(Companhia aberta)
CNPJ n.º 08.159.965/0001-33 - NIRE 35.300.332.351
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos, da Iguá Saneamento S.A.
Nos termos do art. 71 da Lei 6.404/76 e da cláusula IX do Instrumento Particular de Escritura da Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Distribuição, da Iguá Saneamento S.A. (Escritura de Emissão, Debêntures, Emissão e Emissora, respectivamente), celebrado em 27 de março de 2018 e posteriormente aditado, entre a Emissora e a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários na qualidade de agente fiduciário da Emissão (Agente Fiduciário), ficam os
titulares das Debêntures em circulação convocados a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas (Debenturistas
e Assembleia, respectivamente), a ser realizada no dia 01 de junho de 2020, às 14 horas, de forma remota/eletrônica, em
virtude da situação de calamidade pública causada pela pandemia COVID-19, através de plataforma digital, com link de
acesso a ser encaminhado aos Debenturistas habilitados, e em atenção à Instrução CVM nº 625, de 14 de maio de 2020
(ICVM 625), para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: a) Autorização para limitar o pagamento mensal da Amortização Extraordinária Obrigatória, conforme definido na cláusula 5.2.1. da Escritura de Emissão, ao
valor máximo de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), ou ao valor definido em Assembleia, pelo período de 6
(seis) meses consecutivos, iniciado a partir da data da próxima Amortização Extraordinária Obrigatória, qual seja, 04 de
junho de 2020, inclusive; b) Autorização para a transferência dos recursos remanescentes na Conta de Depósito, após o
pagamento da Amortização Extraordinária Obrigatória, à conta de livre movimentação a ser indicada pela Emissora na
Assembleia, pelo período de 6 (seis) meses consecutivos, iniciado a partir da data da próxima Amortização Extraordinária
Obrigatória, qual seja, 04 de junho de 2020, inclusive; c) Autorização para que a Emissora, em conjunto com o Agente
Fiduciário, adote todas as medidas necessárias à implementação das deliberações ocorridas em Assembleia. Os termos
aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, que não estejam expressamente definidos neste instrumento, terão o significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão. A documentação relativa à ordem do dia estará à disposição na sede da Emissora, bem como na sede do Agente Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco
08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para exame pelos senhores
Debenturistas. Informações adicionais sobre a Assembleia ora convocada e a matéria constante da ordem do dia acima,
podem ser obtidas junto à Emissora (por meio de seu canal de relacionamento com investidores) e/ou ao Agente Fiduciário.
A Assembleia será realizada através de plataforma digital, com link de acesso a ser disponibilizada pela Emissora àqueles
Debenturistas que enviarem ao endereço eletrônico riigua@iguasa.com.br e à assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da assembleia, os seguintes documentos: (a) quando pessoa física,
documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Debenturista; e (c) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais. Nos termos do art. 3º da ICVM 625, será
admitido o envio de instrução de voto previamente à realização da assembleia, bem como a participação e o voto a distância
durante a assembleia por meio do sistema eletrônico ou plataforma Microsoft Teams. As informações completas estão disponíveis no site http://ri.iguasaneamento.com.br/. Os representantes deverão possuir certificado digital para assinatura eletrônica da ata de Assembleia, uma vez que obrigatório para registro da ata de Assembleia na Junta Comercial do Estado do
Mato Grosso. São Paulo, 15 de maio de 2020. IGUÁ SANEAMENTO S.A.
(18 - 19 - 20)
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Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo - PRODESP

EDITAL
Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 18/2020 - OFERTA DE COMPRA
090102000012020OC00016, referente ao processo nº 2020/03694, objetivando a
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
E EVENTUAL DE AGULHA DE ANESTESIA, SONDAS DE NUTRIÇÃO ENTERAL E OUTROS,
DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, a ser realizado por intermédio do Sistema
Eletrônico de Contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado
de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 29/05/2020 às 10:00 horas.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir do dia 19/05/2020, o site
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso
ao sistema e credenciamento se seus representantes.
O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

LICITAÇÃO:- Processo nº 1212/2020 - ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE:- Pregão Eletrônico nº 027/2020
- Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DE ALTA
TECNOLOGIA E CORRELATOS, USADOS POR PACIENTES ACAMADOS, ACOMPANHADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
AMPARO/SP, CONFORME EDITAL E ANEXOS. DATA DE ENCERRAMENTO: 01/06/2020 às 09h00. Edital disponível a partir de 18/05/2020
sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos
da Prefeitura Municipal de Amparo das 08:00 às 16:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9300 – RAMAIS 9244 e 9344 ou e-mail:
licitacoes@amparo.sp.gov.br. Publique-se. Amparo 14 de maio de 2020. Arlindo Jorge Junior - Secretário Municipal de Administração.
LICITAÇÃO:- Processo nº 1577/2020 - ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE:- Pregão Presencial nº 019/2020
- Objeto: Ata de Registro de Preços para eventual contratação futura de empresa especializada em pintura predial para a Secretaria
Municipal de Educação do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos. DATA DE ENCERRAMENTO: 28/05/2020 às 10h00. Edital
disponível a partir de 18/05/2020 sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento
de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 08:00 às 16:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9300 – RAMAIS 9244
e 9344 ou e-mail: licitacoes@amparo.sp.gov.br. Publique-se. Amparo 14 de maio de 2020. Arlindo Jorge Junior - Secretário Municipal
de Administração.
LICITAÇÃO:- Processo nº 3291/2020 - ORGÃO:- Prefeitura Municipal de Amparo-SP. MODALIDADE:- Pregão Presencial nº 026/2020 Objeto: Contratação Administradora de benefício ou Operadora de planos privados de assistência à saúde, de acordo com o art. 1°, inciso I,
§ 1°, da lei n. 9.656/98, cadastrada na ANS, de prestação de serviços continuada, com cobertura de custos médico-hospitalares de acordo
com o rol de procedimentos médicos vigentes, instituídos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e suas atualizações,
com a cobertura de todas as doenças da Classiﬁcação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde,
da Organização Mundial de Saúde, através de proﬁssionais ou serviços de saúde, integrantes da rede própria ou credenciada
pela contratada, aos servidores municipais de Amparo/SP, servidores da Câmara Municipal de Amparo/SP e servidores do SAAE de
Amparo/SP, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos. DATA DE ENCERRAMENTO: 29/05/2020 às 10h00. Edital disponível a partir
de 19/05/2020 sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da
Prefeitura Municipal de Amparo das 08:00 às 16:00 horas. INFORMAÇÕES:- Tel.: (19) 3817- 9300 – RAMAIS 9244 e 9344 ou e-mail:
licitacoes@amparo.sp.gov.br. Publique-se. Amparo 14 de maio de 2020. Arlindo Jorge Junior - Secretário Municipal de Administração.

CNPJ 62.577.929/0001-35

AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 015/2020 - OC nº 513101510852020OC00048 - Constituição
de Sistema de Registro de Preços - SRP para a contratação futura de diversas
configurações de Desktops, Workstations, Mini-PCs e Monitores, em conformidade
com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência Anexo I.
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br às 9h do dia 29/05/2020. O edital poderá
ser consultado e cópias obtidas nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br,
www.imesp.com.br - opção “e-negociospublicos” e www.prodesp.sp.gov.br - opção
“fornecedores - editais de licitação”. O processo encontra-se franqueado à vista
de interessados, mediante solicitação por meio eletrônico para o endereço
pregaoeletronicoprodesp@sp.gov.br.
Pregão Eletrôniconº 016/2020-OCnº513101510852020OC00047-Constituição
de Sistema de Registro de Preços - SRP para a contratação futura de diversas
configurações de Notebooks e Tablets, em conformidade com as especificações
técnicas estabelecidas no Termo de Referência Anexo I. A sessão pública de
processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br às 9h do dia 29/05/2020. O edital poderá ser consultado
e cópias obtidas nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br, www.imesp.
com.br - opção “e-negociospublicos” e www.prodesp.sp.gov.br - opção
“fornecedores - editais de licitação”. O processo encontra-se franqueado à vista
de interessados, mediante solicitação por meio eletrônico para o endereço
pregaoeletronicoprodesp@sp.gov.br.

limite de tempo, o direito de
requerer a reparação civil de
um dano ambiental. Como já
foi esclarecido, a principal
lógica por trás desse
entendimento é que o dano
ambiental pode ter efeitos ao
longo do tempo, alcançando
diversas gerações ou, ainda, que
há situações em que eventuais
efeitos negativos do impacto
ambiental não controlado, hoje
desconhecidos, só sejam
conhecidos no futuro.
Outra certeza é a de que, no
Brasil, a legislação ambiental e
a sua aplicação continuam
sendo rigorosas. Afinal, até
homicídio prescreve, mas a
pretensão de reparação civil do
dano ambiental, não. No mais,
as regras de prescrição, em tese,
estão mantidas para os
desdobramentos penal (crimes
ambientais) e administrativo
(sanções como advertências,
embargos e multas) da
responsabilidade jurídica
ambiental.
A notícia pode não ser positiva
para os empreendedores e
pessoas que se coloquem no
papel de potenciais poluidores —
ou seja, que exerçam atividades
assim consideradas pela
legislação ambiental. A
possibilidade de responder
civilmente sem limite de tempo

futuro por danos ambientais
certamente continuará entrando
na conta de muitos investidores.
Nesse sentido, é reafirmada a
importância das cláusulas
contratuais dispondo sobre a
responsabilidade civil
ambiental das partes,
especialmente no caso de
aquisição de bens que
representem passivo
ambiental, e as auditorias legais
em operações de fusão e
aquisição precisarão redobrar a
atenção para irregularidades
ambientais. Da mesma forma,
as práticas de compliance
ambiental devem ser
observadas e aprofundadas,
inclusive como forma de
prevenir os administradores. O
lado positivo da decisão do STF
é o da segurança jurídica, que
permite antever esses riscos e
buscar alternativas legais para
viabilização do negócio.
Paulo Prado e Letícia Yumi Marques
são heads da área de Direito Ambiental
do KLA Advogados.
Este artigo reflete as opiniões do autor,
e não do jornal Valor Econômico.
O jornal não se responsabiliza e nem
pode ser responsabilizado pelas
informações acima ou por prejuízos
de qualquer natureza em decorrência
do uso dessas informações

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 11.669.021/0001-10 - NIRE: 33300292896
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11/05/2020
1. Data, Hora e Local: Aos 11/05/2020, às 14h00min, na sede social da Enauta Participações S.A. (Cia.),
situada na Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1301 (parte), RJ. 2. Presença: Estiveram presentes na
reunião da Cia., representando a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração
da Cia., os Srs.: (i) Antônio Augusto de Queiroz Galvão; (ii) Ricardo de Queiroz Galvão; (iii) José Augusto
Fernandes Filho; (iv) Leduvy de Pina Gouvêa Filho; (v) Luiz Carlos de Lemos Costamilan e (vi) José
Luiz Alquéres. 3. Mesa: Presidente: Sr. Antônio Augusto de Queiroz Galvão; Secretária: Sra. Claudia
Hesse. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as demonstrações ﬁnanceiras da Cia. relativas ao 1º trimestre
de 2020. 5. Deliberações Aprovadas: Antes de iniciar o exame da ordem do dia, os Conselheiros
presentes aprovaram, por unanimidade, que a Ata desta Reunião do Conselho de Administração fosse
lavrada sob a forma de sumário, nos termos da lei, facultada a apresentação de votos e protestos, que
serão recebidos pela Mesa e arquivados na sede da Cia.. Passando à deliberação da ordem do dia, os
membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar sem ressalvas
as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Cia. relativas ao trimestre ﬁndo em 31/03/2020 (1T2020),
elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil estabelecidas pela Lei nº 6404, de 15/12/1976,
conforme alterada e demais regulamentação e legislação aplicáveis, as quais foram objeto de revisão dos
auditores independentes KPMG Auditores Independentes, ﬁcando a Diretoria da Cia. autorizada a tomar
todas as providências necessárias para divulgação dos documentos ora aprovados mediante remessa
à Comissão de Valores Mobiliários, à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e disponibilização no endereço
eletrônico da Cia. (www.enauta.com.br/ri). 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada
e assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária. Conselheiros: Antônio Augusto de Queiroz
Galvão; Ricardo de Queiroz Galvão; José Augusto Fernandes Filho; Leduvy Gouvea Filho; Luiz Carlos de
Lemos Costamilan; e José Luiz Alquéres. Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada
em livro próprio. Claudia Hesse - Secretária.

GOVERNDO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETASC - Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020/SETASC
PROCESSO Nº 0795400/2020
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso  SETASC-MT, por
meio de seu pregoeiro oficial, designado pela Portaria nº 029/2020/SETASC, de 07/05/2020, publicada no
Diário Oficial do Estado em 08/05/2020, torna público, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993,
c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto 840, de 10 de Fevereiro de 2017, que realizará
Procedimento Licitatório, na Modalidade: Pregão Eletrônico, do TIPO: Menor Preço, cujo OBJETO é o
registro de preços para futuro e eventual fornecimento de cobertores do tipo manta, conforme
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.
LANÇAMENTO E ENVIO DA(S) PROPOSTA(S) NO SIAG: De 18/05/2020 a 28/05/2020, período integral,
exceto no dia da abertura da sessão no qual será permitido o envio somente até às 13h30min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS no dia 28/05/2020 às 14h00min
INÍCIO DA SESSÃO: 14h00min, através do endereço eletrônico http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: O edital estará disponível a partir do dia 18/05/2020 no endereço:
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br, no menu Edital.
TELEFONE: (0**65) 3613-5716 (Licitação) ou (0**65) 3613-3066 (suporte técnico SIAG)
SITE DA REALIZAÇÂO: http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/
*Todos os horários deste aviso são referentes ao horário de Cuiabá-MT (-1 hora de Brasília)
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.
Marcos Alexandre Pereira Stocco
Pregoeiro

CESP - Companhia Energética de São Paulo

EDITAL

Despacho da Senhora Coordenadora de Saúde - Coordenadoria de Assistência
Farmacêutica em 15/05/2020
PROCESSO: SES/08779/2020.
INTERESSADO: Coordenadoria de Assistência Farmacêutica.
ASSUNTO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos
Pregão (Eletrônico) - nº 012/2020.
Trata o presente de procedimento licitatório, a ser realizado na modalidade pregão,
na forma eletrônica objetivando o registro de preços de medicamentos. Considerando
a Informação nº 45.895/2020, às fls. retro, AUTORIZO a reapresentação do edital,
sob a oferta de compras nº 090201000012020OC00100, com reabertura do prazo
para as 09:30 horas do dia 29/05/2020 e início de recebimento de propostas para o
dia 19/05/2020, permanecendo inalterada as demais condições do edital.
O presente edital está disponível no site www.e-negociospublicos.com.br, no campo
“Retificação”.

CNPJ nº 60.933.603/0001-78 - NIRE 35.300.011.996 - Código CVM: 00257-7 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18/12/19
1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 18/12/19, às 9 horas, na sede social da CESP - Companhia Energética de São Paulo (“CESP ou
Companhia”), em SP/SP, Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221, 12º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação: Os membros do Conselho
de Administração foram devidamente convocados nos termos do art. 14, §1º, do Estatuto Social da Companhia. 3. Presença: Presente
a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Fabio Rogério Zanfelice, Raul Almeida Cadena,
Ricardo Szlejf, Iara Pasian, Paulo Sérgio Cordeiro Novais, Mauro Eduardo Guizeline, Frederico Ferreira Sarmento e Felipe Dutra Cançado,
ﬁsicamente ou por meio de conferência telefônica, nos termos do art. 14, §3º, do Estatuto Social da Companhia. 4. Mesa: Os trabalhos
foram presididos pelo Sr. Fabio Rogério Zanfelice e secretariados pela Sra. Beatrice Cristina de Athayde Arfelli Meyer. 5. Ordem do Dia:
Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre (i) o Plano de Auditoria
Interna; (ii) a Estratégia de Sazonalização de Garantia Física; e (iii) a Proposta de Calendário de Reuniões do Conselho de Administração.
6. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia
presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: 6.1. Aprovar o Plano de Auditoria Interna da
Companhia para os exercícios de 2020, 2021 e 2022, nos termos do material apresentado na reunião, o qual, rubricado e assinado pela
mesa, ﬁca arquivado na sede da Companhia. 6.2. Aprovar a Estratégia de Sazonalização de Garantia Física para o exercício de 2020, nos
termos do material apresentado na reunião, o qual, rubricado e assinado pela mesa, ﬁca arquivado na sede da Companhia. 6.3. Aprovar o
Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2020. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião, de qual se lavrou a ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Mesa: Fabio Rogério
Zanfelice - Presidente; Beatrice Cristina de Athayde Arfelli Meyer - Secretária. Conselheiros: Fabio Rogério Zanfelice, Raul Almeida Cadena,
Ricardo Szlejf, Iara Pasian, Paulo Sérgio Cordeiro Novais, Mauro Eduardo Guizeline, Frederico Ferreira Sarmento e Felipe Dutra Cançado.
Confere com a o original lavrada em livro próprio. São Paulo, 18/12/19. Fabio Rogério Zanfelice - Presidente; Beatrice Cristina de
Athayde Arfelli Meyer - Secretária. JUCESP nº 43.787/20-4 em 23/1/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

CESP - Companhia Energética de São Paulo

CNPJ nº 60.933.603/0001-78 - NIRE 35.300.011.996 - Código CVM 00257-7 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26/11/19
1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 26/11/19, às 14 horas, na sede social da CESP - Companhia Energética de São Paulo (“CESP”
ou “Companhia”), situada em SP/SP, Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.221, 12º andar, Pinheiros, CEP 05425-902. 2. Convocação. Os
membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados nos termos do Artigo 14, §1º do Estatuto Social da Companhia.
3. Presença. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Fabio Rogério Zanfelice,
Raul Almeida Cadena, Frederico Ferreira Sarmento, Ricardo Szlejf, Mauro Eduardo Guizeline, Iara Pasian, Paulo Sérgio Cordeiro Novais , e
Felipe Dutra Cançado. 4. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fabio Rogério Zanfelice e secretariados pela Sra. Beatrice Cristina
de Athayde Arfelli Meyer. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (i) a celebração de aditamento ao (i.1) Contrato nº 2133/2007, celebrado em 27/12/06, conforme alterado
pelos respectivos aditivos (“Contrato de Compra e Venda 2133/2007”); e (i.2) Contrato nº 3064/2007, celebrado em 28/11/08, conforme
alterado pelos respectivos aditivos e termos de cessão (“Contrato de Compra e Venda 3064/2007” e, em conjunto com o Contrato de
Compra e Venda 2133/2007, “Contratos Vinculados Aditados”), para formalizar a cessão dos direitos e obrigações da Companhia previstos
nos Contratos Vinculados Aditados para a CESP Comercializadora de Energia S.A. (“CESP Comercializadora”), subsidiária integral da
Companhia (“Cessão de Direitos e Obrigações dos Contratos Vinculados Aditados”), sendo certo que os direitos creditórios decorrentes dos
Contratos Vinculados Aditados deverão permanecer cedidos ﬁduciariamente em garantia das Obrigações Garantidas (conforme deﬁnido no
Contrato de Cessão Fiduciária), nos termos previstos no “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” celebrado
em 7/1/19, entre a Companhia e a Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Contrato de Cessão Fiduciária”
e “Agente Fiduciário”, respectivamente); (ii) a celebração de aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, sob condição suspensiva,
para reﬂetir a inclusão da CESP Comercializadora como parte do Contrato de Cessão Fiduciária, na qualidade de cedente ﬁduciária dos
Direitos Creditórios Cedidos (conforme deﬁnido no Contrato de Cessão Fiduciária) oriundos dos Contratos Vinculados Aditados e da Conta
Vinculada CESP Comercializadora (conforme deﬁnido abaixo), dentre outras matérias aprovadas pelos titulares das Debêntures em assembleia geral de titulares das Debêntures realizada nesta data (“AGD”); (iii) a celebração de aditamento ao “Contrato de Prestação de
Serviços de Depositário”, celebrado em 15/2/19 pelo Banco Bradesco S.A. (“Banco Custodiante”), pela Companhia e pelo Agente Fiduciário
(“Contrato de Banco Custodiante”), sob condição suspensiva, para incluir previsão de nova conta bancária vinculada a ser constituída
mantida junto ao Banco Custodiante, de titularidade da CESP Comercializadora (“Conta Vinculada CESP Comercializadora”), na qual serão
depositados os recursos decorrentes dos Contratos Vinculados Aditados; (iv) a celebração de aditamento ao “Instrumento Particular de
Escritura da 11ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública
com Esforços Restritos, em Série Única, da CESP - Companhia Energética de São Paulo”, celebrado em 19/12/18, entre a Companhia e o
Agente Fiduciário, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), sob condição suspensiva, para reﬂetir a Cessão de Direitos e Obrigações dos
Contratos Vinculados Aditados; (v) autorização para a prática, pela Diretoria da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à realização
dos itens (i) a (iv) acima; e (vi) a análise e aprovação do orçamento e das metas ﬁnanceiras da Companhia para o exercício social de 2020.
6. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia
presentes, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: 6.1. Aprovar a celebração de aditamentos
aos Contratos Vinculados Aditados, para formalizar a Cessão de Direitos e Obrigações dos Contratos Vinculados Aditados, sendo certo que
os direitos creditórios decorrentes dos Contratos Vinculados Aditados deverão permanecer cedidos ﬁduciariamente em garantia das Obrigações Garantidas, nos termos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária; 6.2. Aprovar a celebração de aditamento ao Contrato de Cessão
Fiduciária, sob condição suspensiva, para reﬂetir a inclusão da CESP Comercializadora como parte do Contrato de Cessão Fiduciária, na
qualidade de cedente ﬁduciária dos Direitos Creditórios Cedidos oriundos dos Contratos Vinculados Aditados e da Conta Vinculada CESP
Comercializadora, dentre outras matérias aprovadas pelos titulares das Debêntures na AGD; 6.3. Aprovar a celebração de aditamento ao
Contrato de Banco Custodiante, sob condição suspensiva, para incluir a previsão da Conta Vinculada CESP Comercializadora, na qual serão
depositados os recursos decorrentes dos Contratos Vinculados Aditados; 6.4. Aprovar a celebração de aditamento à Escritura de Emissão,
sob condição suspensiva, para reﬂetir a Cessão de Direitos e Obrigações dos Contratos Vinculados Aditados; 6.5. Autorizar, desde já, a
Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário à realização de qualquer ato necessário à realização das deliberações
consubstanciadas nos itens 6.1 a 6.4 acima; e 6.6. Aprovar a proposta de orçamento e metas ﬁnanceiras da Companhia para o exercício
social de 2020, conforme exposição descrita na apresentação que, rubricada e assinada pela mesa, ﬁca arquivada na sede da Companhia.
Foi ainda aprovado que referido orçamento e metas ﬁnanceiras serão ajustados até 10/1/20 (i) com base na curva de sazonalização da
comercialização de energia, tema a ser aprovado pelo Conselho de Administração até 18 de dezembro; e (ii) com os saldos de partida efetivamente veriﬁcados após o encerramento do presente exercício social. Tais ajustes, uma vez efetivados, serão levados ao conhecimento
do Conselho de Administração. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do conselho de administração presentes. Mesa: Fabio Rogério
Zanfelice - Presidente; Beatrice Cristina de Athayde Arfelli Meyer - Secretária. Conselheiros: Fabio Rogério Zanfelice, Raul Almeida Cadena,
Iara Pasian, Paulo Sérgio Cordeiro Novais, Mauro Eduardo Guizeline, Frederico Ferreira Sarmento e Felipe Dutra Cançado. Confere com a
original lavrada em livro próprio. São Paulo, 26/11/19. Fabio Rogério Zanfelice - Presidente; Beatrice Cristina de Athayde Arfelli Meyer Secretária. JUCESP nº 32.732/20-0 em 15/1/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

