PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada em 25.09.2020

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP
COMPANHIA ABERTA
CNPJ N.º 43.776.517/0001-80
NIRE: 35.3000.1683-1

ÍNDICE

1.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A MATÉRIA DA ORDEM DO
DIA DA AGE .......................................................................................................... 3
I.
ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ........................................... 4
2.
ORIENTAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA AGE .... 5
ANEXO A: INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO AO CARGO DE MEMBRO
DO CONSELHO FISCAL (ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA) ....................................................................................................... 7

2

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP
COMPANHIA ABERTA
CNPJ N.º 43.776.517/0001-80
NIRE: 35.3000.1683-1

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 25.09.2020
A Administração da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
(“Companhia”) apresenta aos Srs. Acionistas a presente proposta contendo as informações exigidas pela Instrução n° 481 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 17 de dezembro de
2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 481/09”), relacionadas à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a se realizar, de forma exclusivamente digital, no dia 25 de setembro de
2020, às 11hs (“AGE”).
Conforme previsto no Edital de Convocação para a AGE divulgado nesta data, será deliberada a
seguinte matéria:
(i)

Eleger um membro efetivo do Conselho Fiscal para completar o mandato até a Assembleia
Geral Ordinária de 2021.

1. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A MATÉRIA DA ORDEM DO DIA DA
AGE
A Companhia apresenta a seguir, aos Srs. Acionistas, as considerações da Administração em
relação à matéria constante da ordem do dia da AGE. O objetivo é esclarecer, com relação ao item
constante da pauta a ser votada, a recomendação da Administração da Companhia com relação a
tais deliberações. Além disso, os documentos relevantes para a discussão da referida matéria
encontram-se anexados ao fim desta Proposta.
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I.

ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Trata-se da proposta da Administração para eleição de 1 (um) membro efetivo, indicado pelo acionista controlador, para o Conselho Fiscal para completar o mandato que vigorará até a data de
realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31.12.2020.
A administração da Companhia recebeu do Acionista Controlador a indicação do seguinte candidato ao cargo de membro do Conselho de Fiscal, em substituição ao conselheiro Pablo Andrés
Fernandez Uhart:
Nome
Ernesto Mascellani Neto

Cargo
Conselheiro Fiscal (Efetivo)

O Acionista Controlador apresentou à Companhia as informações necessárias à avaliação do perfil
do referido candidato para o cargo de membro do Conselho Fiscal. Conforme Ata da 15ª Reunião
do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento realizada em 20/08/2020, o processo de indicação
do candidato está em conformidade com a Lei Federal 13.303/2016, Lei Federal nº. 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das S.A.”), Decreto Estadual nº
62.349/2016 e Estatuto Social da Companhia e, o perfil do candidato está aderente à Política de
Indicação da Companhia e à Deliberação CODEC nº 03/2018 (Política de Indicação do Governo
do Estado de São Paulo).
As informações exigidas pelo Art. 10 da Instrução CVM nº 481/09 sobre o candidato constam do
Anexo A à presente Proposta.
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2. ORIENTAÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA AGE
Em função dos impactos decorrentes do novo coronavírus (“COVID-19”) e das medidas protetivas
recomendadas pelas autoridades sanitárias, em especial as restrições de deslocamentos e
aglomeração de pessoas, a AGE será realizada de forma exclusivamente digital, com participação
pessoal, por procurador ou boletim de voto à distância.
Os acionistas que desejarem participar da assembleia em tempo real deverão fazê-lo de acordo
com as instruções contidas no Manual de Participação na Assembleia.
Em linha com o §1º, inciso II do artigo 21-C da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009 (“ICVM 481”), a AGE será integralmente gravada e, nos termos do artigo 21-V, §1º da
ICVM 481, o acionista devidamente credenciado que participar da AGE por meio do sistema
eletrônico será considerado presente e assinante da ata.
Por fim, os documentos e informações necessários para a participação e exercício do voto na AGE,
seja por meio dos BVD ou de forma digital, foram colocados à disposição dos acionistas, na forma
da ICVM 481, e podem ser consultados na página da internet de relações com investidores da
Companhia (www.sabesp.com.br), bem como da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
A Companhia permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Rui de Britto Álvares Affonso
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores
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ANEXOS
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ANEXO A: INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO AO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL (ITENS 12.5 A 12.10 DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA)
12.5 Em relação a cada um dos administradores e membros dos conselhos de administração e fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:
CONSELHO FISCAL
12.5(a) Nome
Ernesto Mascellani Neto
12.5(b) Data de Nascimento
01.09.1979
12.5(c) Profissão
Administrador de Empresas
12.5(d) CPF ou passaporte
221.269.218-83
12.5(e) Cargo eletivo ocupado
Conselheiro Fiscal (Efetivo)
12.5(f) Data prevista de eleição
25/09/2020
12.5(g) Data prevista para a posse
28/09/2020
12.5(h) Prazo do mandato
abril/2021
12.5(i) Outros cargos ou funções exercidos no emissor
Não exerce outro cargo ou função no emissor.
12.5(j) Proposto pelo controlador ou não
Sim
12.5(k) Membro independente/ critério utilizado pelo Não se aplica
emissor para determinar a independência
0
12.5(l) Número de mandatos consecutivos
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12.5(m) Informações sobre (i) principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: (1) nome
e setor de atividade da empresa; (2) cargo; e (3) se a empresa
integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada
por acionista do emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou
espécie de valor mobiliário do emissor; e (ii) indicação de
todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor

O Sr. Mascellani Neto é graduado em Relações Internacionais pela Fundação
Armando Alvares Penteado (FAAP) e possui pós-graduação em Competências Gerenciais Públicas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Atualmente ele é Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do
Estado de São Paulo - DETRAN-SP. O Sr. Mascellani Neto foi Superintendente de Projetos Especiais na Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo (Prodesp) de 2019 a 2020, Diretor de Atendimento Habitacional na Companhia de Desenvolvimento e Habitacional Urbano
(CDHU) do Estado de São Paulo de 2015 a 2019, Coordenador de Ensino
Técnico, Tecnológico e Profissionalizante Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo de 2013
a 2015, entre outros.

12.5(n) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que
tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (i) qualquer
condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, mesmo que
não transitada em julgado, qualquer condenação em processo administrativo
da CVM, mesmo que não transitada em julgado, ou qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou
comercial qualquer.
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham
ocorrido após a posse no cargo.
O candidato não atuou, no último exercício social, como membro dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia.

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Item não aplicável, pois nesta Assembleia não haverá eleição para membros de comitês da Companhia.

12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco,
financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.
Item não aplicável, pois o candidato não atuou como membro de comitês da Companhia.
12.9

Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
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a.
b.
c.
d.

administradores do emissor
(i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor
(i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor

Item não aplicável, pois nesta Assembleia não haverá eleição de administradores.

12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor
e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente,
a totalidade do capital social;
b. controlador direto ou indireto do emissor;
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.
Item não aplicável, pois nesta Assembleia não haverá eleição de administradores.
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