Companhia de Saneamento de Minas Gerais
COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2012
1. Data, hora e local: Realizada no dia nove de janeiro do ano de dois mil e doze, às dez horas, na
sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Presença: Convocação realizada nos termos do Estatuto
Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração:
Alexandre Pedercini Issa, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio José
Barbosa de Alencastro, João Fleury, José Carlos Carvalho, Ricardo Augusto Simões Campos e
Tadeu Barreto Guimarães. Presentes, ainda, Vespasiano Álvaro de Souza, Chefe do Gabinete da
Presidência, e Ádlei Duarte de Carvalho, Gerente da Divisão de Assuntos Contenciosos e Juizado
Especial. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Conselheiro João
Fleury, que convidou Vespasiano Álvaro de Souza para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: 4.1.
Orçamento Empresarial e Programa de Investimentos 2012/2013; 4.2. referendar as condições da
contratação de operação de crédito de longo prazo, aprovada na RCA de 21/10/11 e AGE de
09/11/11; 4.3. acompanhamento dos assuntos regulatórios; 4.4. acompanhamento das metas do
indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR, para os Departamentos Operacionais e da
COPASA MG, referente ao período de 2010 a 2015; 4.5. acompanhamento das ações da COPASA
MG relativas ao Programa Estruturador do Estado de Minas Gerais: “Meta 2014 - Revitalização do
Rio das Velhas”; 4.6. Parceria Público Privada - PPP, referente ao Sistema Rio Manso. 5.
Deliberações: Os Conselheiros deliberaram o quanto segue: 5.1. aprovar, conforme artigo 22,
alínea “d” do Estatuto Social da Companhia, o Orçamento Empresarial da COPASA MG e de suas
subsidiárias, COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais
S/A - COPANOR, COPASA Águas Minerais de Minas S/A e COPASA Serviços de Irrigação S/A,
para o exercício de 2012. Recomendar para deliberação da Assembleia Geral Ordinária a
aprovação do Programa de Investimentos da COPASA MG e de suas subsidiárias, para o exercício
de 2012, no valor total de R$953.290.000,00 (novecentos e cinquenta e três milhões, duzentos e
noventa mil reais). Deste montante R$850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais)
são destinados para investimentos da COPASA MG e R$100.000.000,00 (cem milhões de reais)
para investimentos da COPANOR, cujos recursos serão repassados pelo Governo do Estado de
Minas Gerais. A COPASA MG deverá elaborar uma proposta de Política Estadual de Saneamento,
a ser referendada pelo Conselho de Administração, que venha orientar as ações de Governo, de
forma, entre outras questões, a estabelecer critérios de aplicação de recursos não onerosos em
áreas não operadas pela Companhia. A referida proposta deverá ser encaminhada para apreciação do
Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo de Minas Gerais. Assunto apresentado pelo Chefe do
Departamento de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial, Juarez Pereira da Silva
Panisset; 5.2 considerando que os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada em 9 de novembro de 2011, aprovaram por unanimidade de
votos a contratação de operação de crédito de longo prazo, junto ao mercado de capitais local ou no
exterior, nas melhores condições ofertadas pelo mercado, nos termos ali descritos, este Conselho de
Administração tem a ordem do dia para referendar, de acordo com o Comunicado do Presidente do
Conselho CPC nº 012/11 de 22/12/11, a aprovação da realização da 6ª (sexta) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, em até 2 (duas) séries, da espécie quirografária,
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para distribuição pública com esforços restritos de colocação, em conformidade com os
procedimentos estabelecidos na Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme
alterada (“Instrução CVM nº 476/09”) (“Debêntures” e “Emissão” ou “Oferta”, respectivamente), bem
como a definição das características da Emissão e das Debêntures; e autorizar a prática pela
Diretoria da Companhia de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão. Dessa
forma, foram tomadas as seguintes deliberações, conforme: 1) aprovação da Emissão: aprovar a
Emissão, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, que terá as seguintes
características e condições: i) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de até
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) na data de emissão das Debêntures; ii) Data de
Emissão das Debêntures: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 15
de fevereiro de 2012 (“Data de Emissão”); iii) Número de Séries: a Emissão será realizada em até
2 (duas) séries (“Séries”); iv) Quantidade de Debêntures: serão emitidas até 400 (quatrocentas)
Debêntures, sendo que a quantidade de Debêntures a ser emitida para cada uma das Séries será
definida em “sistema de vasos comunicantes”, a ser descrito na escritura de emissão das
Debêntures (“Escritura de Emissão”), após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimentos a ser conduzido pelos coordenadores da Oferta (“Procedimento de Bookbuilding”),
ressalvado que 1 (uma) das Séries poderá não ser emitida, a depender do Procedimento de
Bookbuilding. A quantidade de Debêntures alocada em cada Série será objeto de aditamento à
Escritura de Emissão, ficando desde já a diretoria da Emissora e o agente fiduciário a ser
contratado para representar os detentores das Debêntures (“Agente Fiduciário”) autorizados e
obrigados a celebrar tal aditamento, sem a necessidade de qualquer aprovação societária ou de
realização de assembleia geral de debenturistas; v) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário
de cada Debênture será de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) na Data de Emissão (“Valor
Nominal Unitário”); vi) Espécie, Forma e Conversibilidade: as Debêntures serão da espécie
quirografária, serão nominativas, escriturais e sem emissão de cautelas ou certificados e não serão
conversíveis em ações de emissão da Companhia; vii) Prazo e Data de Vencimento: as
Debêntures da primeira Série (“Debêntures da 1ª Série”) terão prazo de 5 (cinco) anos a contar da
Data de Emissão, vencendo, portanto, em 15 de fevereiro de 2017 (“Data de Vencimento das
Debêntures da 1ª Série”); as Debêntures da segunda Série (“Debêntures da 2ª Série”) terão prazo
de 7 (sete) anos a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 15 de fevereiro de 2019
(“Data de Vencimento das Debêntures da 2ª Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento das
Debêntures da 1ª Série, “Datas de Vencimento”); viii) Distribuição e Negociação: as Debêntures
serão registradas para distribuição no mercado primário por meio do SDT - Módulo de Distribuição
de Títulos, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”),
sendo a distribuição liquidada por meio da CETIP e para negociação no mercado secundário por
meio do SND - Módulo Nacional de Debêntures, administrado e operacionalizado pela CETIP,
sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP. Não
obstante o acima disposto, as Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados
regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição
ou aquisição pelos investidores qualificados, conforme disposto no artigo 13 da Instrução CVM nº
476/09, e do cumprimento, pela Companhia, das exigências dispostas no artigo 17 da referida
instrução; ix) Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão
efetuados (a) utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP para as Debêntures
custodiadas eletronicamente no SND; ou (b) na hipótese de as Debêntures não estarem
custodiadas eletronicamente no SND: (1) na sede da Companhia ou (2) na sede do banco
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mandatário a ser contratado pela Companhia para a Emissão (“Banco Mandatário”); x) Forma de
Subscrição e Integralização: as Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente
nacional, no ato da subscrição, de acordo com os procedimentos da CETIP. As Debêntures da 1ª
Série serão subscritas e integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração
das Debêntures da 1ª Série, conforme abaixo definido, desde a Data de Emissão até a sua efetiva
data de subscrição e integralização. As Debêntures da 2ª Série serão subscritas e integralizadas
pelo seu Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme abaixo definido, acrescido dos Juros
Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série, conforme abaixo definido, desde a Data de Emissão
até a sua efetiva data de subscrição e integralização; xi) Remuneração: as Debêntures serão
remuneradas da seguinte forma: (a) Debêntures da 1ª Série: as Debêntures da 1ª Série farão jus a
uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias
diárias dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over extragrupo”,
expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada
e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário disponível em sua página da Internet
(http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”) capitalizada de um spread, ou uma sobretaxa equivalente a
um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding,
limitado ao spread máximo de 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração das Debêntures da 1ª Série”); (b)
Debêntures da 2ª Série: as Debêntures da 2ª Série terão seu Valor Nominal Unitário ou saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, atualizado, a partir da Data de Emissão, pela variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE (“Atualização das Debêntures da 2ª Série”), calculado de forma pro
rata temporis por dias úteis, sendo o produto da Atualização das Debêntures da 2ª Série
incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série e, imediatamente após a
primeira data de amortização, ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série
(“Valor Nominal Unitário Atualizado”), conforme fórmula a ser definida na Escritura da Emissão;
adicionalmente, as Debêntures da 2ª Série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a
100% (cem por cento) da remuneração das Notas do Tesouro Nacional Série B, com vencimento
em 15 de maio de 2017 (“NTN-B”), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, apurada pela
média aritmética das negociações das NTN-B nos 5 (cinco) dias imediatamente anteriores à data
de início do Procedimento de Bookbuilding, conforme taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA –
Associação das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, capitalizada de um spread
máximo, ou sobretaxa equivalente a 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Juros Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série”,
em conjunto com a Valor Nominal Unitário Atualizado, “Remuneração das Debêntures da 2ª
Série”). Após a realização do procedimento de Bookbuilding, a definição da Remuneração das
Debêntures da 1ª Série e da Remuneração das Debêntures da 2ª Série, desde que respeitados os
limites máximos definidos neste item 5.1 (xi), será objeto de aditamento à Escritura de Emissão,
ficando desde já a diretoria da Emissora e o Agente Fiduciário autorizados e obrigados a celebrar
tal aditamento, sem a necessidade de qualquer aprovação societária ou de realização de
assembleia geral de debenturistas; xii) Pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures: as
Debêntures de cada uma das Séries serão objeto de amortização programada, de modo que: (a) o
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série será amortizado em 7 (sete) parcelas
semestrais, iguais e consecutivas, sendo que a primeira parcela será amortizada ao final do 2º
(segundo) ano a contar da Data de Emissão, isto é, no dia 15 de fevereiro de 2014 e a última
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parcela será amortizada na Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série (“Amortização das
Debêntures da 1ª Série”); e (b) o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 2ª Série
será amortizado em 6 (seis) parcelas anuais, iguais e consecutivas, sendo que a primeira parcela
será amortizada ao final do 2º (segundo) ano a contar da Data de Emissão, isto é, no dia 15 de
fevereiro de 2014 e a última parcela será amortizada na Data de Vencimento das Debêntures da 2ª
Série (“Amortização das Debêntures da 2ª Série”); xiii) Pagamento da Remuneração e dos Juros
Remuneratórios das Debêntures: (a) o pagamento da Remuneração das Debêntures da 1ª Série
será realizado trimestralmente a partir da Data de Emissão; e (b) o pagamento dos Juros
Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série será realizado anualmente a partir da Data de
Emissão; xiv) Destinação dos recursos: os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados
ao Programa de Investimentos da Companhia no período compreendido entre os anos de 2012 e
2014, bem como ao alongamento do perfil de dívida da Companhia. xv) Resgate Antecipado: a
Emissora não poderá realizar resgate antecipado, parcial ou total, das Debêntures; xvi) Regime de
Colocação e Procedimento de Distribuição das Debêntures: as Debêntures serão objeto de
distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n° 476/09,
com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição, tendo como
público alvo investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 4º da Instrução CVM nº
476/09, sendo que as Debêntures serão distribuídas sob o regime de garantia firme de colocação;
e xvii) Vencimento Antecipado: as obrigações da Companhia constantes da Escritura de Emissão
poderão ser declaradas antecipadamente vencidas pelo Agente Fiduciário, diretamente ou
mediante prévia deliberação em assembleia geral de debenturistas, observado o que dispuser a
Escritura de Emissão, nas seguintes hipóteses, sem prejuízo da inclusão de outras hipóteses de
vencimento antecipado: (a) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária
relativa às Debêntures não sanado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data do respectivo
vencimento; (b) caso ocorra a dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial da Companhia,
assim como qualquer evento análogo que caracterize estado de insolvência da Companhia, nos
termos da legislação aplicável; (c) transformação da Companhia em sociedade limitada, nos termos
dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (d) decretação de vencimento antecipado
de qualquer dívida e/ou obrigação da Companhia, de caráter financeiro, que envolva o pagamento
de quantia igual ou superior, individualmente ou de forma agregada, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) ou seu equivalente em outra moeda; (e) extinção de quaisquer das concessões
ou intervenção pelo poder concedente, por qualquer motivo, na prestação dos serviços de
distribuição e tratamento de água por parte da Companhia ou das sociedades controladas pela
Companhia, que represente, separadamente ou em conjunto, valor igual ou superior ao equivalente
a 30% (trinta por cento) da receita operacional líquida da Companhia constante das demonstrações
financeiras consolidadas imediatamente publicadas; (f) protesto de títulos contra a Companhia, cujo
valor, individual ou agregado, ultrapasse R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou seu
equivalente em outra moeda, salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros,
desde que validamente comprovado pela Companhia, ou se for suspenso ou cancelado, ou ainda
se for validamente contestado em juízo, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados da data do respectivo protesto; (g) descumprimento, pela Companhia, de qualquer
obrigação não pecuniária relacionada às Debêntures, não sanado no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados do referido descumprimento; (h) inadimplemento de qualquer dívida financeira ou
qualquer obrigação pecuniária em qualquer acordo ou contrato do qual a Companhia seja parte
como mutuária ou garantidora, ou a falta de medidas legais e/ou judiciais requeridas para o referido
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inadimplemento, cujo valor, individual ou agregado, seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) ou seu equivalente em outra moeda; (i) fusão, liquidação, dissolução, extinção,
cisão e/ou qualquer outra forma de reorganização societária, que implique em redução do capital
social da Companhia, exceto por determinação legal; (j) realização, por qualquer autoridade
governamental, de ato com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de
qualquer modo adquirir, compulsoriamente, a totalidade ou parte substancial dos ativos,
propriedades ou das ações do capital social da Companhia, incluindo ações ou quotas de emissão
de sociedade controladas pela Companhia; (k) não observância, pela Emissora, enquanto houver
Debêntures em circulação, de qualquer dos seguintes índices e limites financeiros a serem
calculados anualmente: Dívida Líquida/EBITDA: menor ou igual a 3,0 (três); e EBITDA/Serviço da
Dívida: maior ou igual a 1,5 (um inteiro e cinco décimos), conforme definições a serem previstas na
Escritura de Emissão. 2. Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia: autorizar a Diretoria
da Companhia a praticar todo e qualquer ato e a assinar todo e qualquer documento necessário à
formalização da Emissão de Debêntures ora aprovada, inclusive, mas não se limitando a: (i)
realizar todos os atos necessários para a Emissão, bem como a contratação de (a) instituições
financeiras para a estruturação da Oferta e colocação das Debêntures junto ao público; (b) agente
fiduciário; (c) banco mandatário e escriturador das Debêntures; (d) assessores legais; (e) agência
classificadora de risco; (f) agência de publicidade; (g) demais prestadores de serviços necessários
para a realização da Oferta; e (ii) celebrar todo e qualquer documento que se faça necessário,
incluindo, mas não se limitando a: (a) Escritura de Emissão; e (b) Contrato de Colocação. 5.2.1.
Caso a contratação dos prestadores de serviços indicados no item 5.2. “d” e “f” acima seja
realizada diretamente pelos coordenadores da Oferta, a Diretoria da Companhia fica desde já
autorizada a reembolsar os Coordenadores até o limite a ser definido no contrato de coordenação,
colocação e distribuição das Debêntures, a ser celebrado entre a Emissora e os coordenadores da
Oferta; 5.3 foi apresentado pela Diretora Financeira e de Relações com Investidores, Paula
Vasques Bittencourt, o acompanhamento dos assuntos regulatórios referentes à Agência
Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais - ARSAE; 5.4 foi apresentado pelo Gerente da Divisão de Eficiência Energética,
Paulo Roberto Cherem de Souza, o acompanhamento das metas do indicador Água Não
Convertida em Receita - ANCR, para os Departamentos Operacionais e da COPASA MG, referente
ao período de 2010 a 2015; 5.5. foi apresentado pelo Gestor de Empreendimentos de Grande Porte
- Meta 2014, Valter Vilela Cunha, o acompanhamento das ações da COPASA MG relativas ao
Programa Estruturador do Estado de Minas Gerais: “Meta 2014 - Revitalização do Rio das Velhas”;
5.6 recomendar para deliberação da Assembleia Geral, conforme alínea “o” do artigo 22 do
Estatuto Social da Companhia, a autorização para a instauração de processo administrativo
licitatório, por meio de Parceria Publico Privada - PPP, do Sistema Produtor do Rio Manso, por um
perioro de 15 (quinze) anos, com investimentos no valor de até R$457.000.000,00 (quatrocentos e
cinquenta e sete milhões de reais), retificando a deliberação tomada na reunião do Conselho de
Administração de 24/9/2009, CRC-09174, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva
em reunião de 03/1/2012, Comunicado de Resolução de Diretoria nº 002/12. Assunto apresentado
pelo Chefe do Departamento de Novos Negócios, Cláudio Cesar Dotti e pelo Coordenador de
Grandes Empreendimentos Paulo Farnezi; 6. Assuntos Gerais 6.1. autorizar, conforme alínea “o”
do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório
DVLI nº 1020110231, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e
serviços do crescimento vegetativo de esgoto, construção de redes, ligações prediais e da
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manutenção de esgoto, redes e ligações prediais, na área de abrangência da cidade de Divinópolis,
cujo valor adjudicado foi de R$6.379.024,12. (seis milhões, trezentos e setenta e nove mil, vinte e
quatro reais e doze centavos), com prazo de execução previsto de 12 (doze) meses, de acordo
com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 03/01/2012, Comunicado de Resolução
de Diretoria nº 025/12. Assunto apresentado pelo Diretor Presidente, Ricardo Augusto Simões
Campos. 7. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos e
lavrada a presente ata em forma de sumário, depois lida, aprovada e assinada por mim,
Vespasiano Álvaro de Souza, Secretário, e pelo Gerente da Divisão de Assuntos Contenciosos e
Juizado Especial, Ádlei Duarte de Carvalho, que atestou que as deliberações desta Reunião estão
de acordo com as normas da Empresa e a legislação vigente. Assinam, ainda, os Conselheiros
presentes: Alexandre Pedercini Issa, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, Flávio
José Barbosa de Alencastro, João Fleury, José Carlos Carvalho, Ricardo Augusto Simões Campos
e Tadeu Barreto Guimarães. O Conselheiro Alfredo Vicente Salgado Faria manifestou-se sobre os
assuntos deliberados, sobre os quais obteve conhecimento prévio, na forma do Parágrafo Segundo
do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2012.
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