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S E C R E T A RI A G E RAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
NIRE 313.000.363-75
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 15:00 horas do dia
31 de janeiro de 2012, na sede social da Companhia, situada na rua Mar de Espanha 525, Santo
Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i) retificação da deliberação tomada no item 6.1 b) da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25/09/2009,
relativa à instauração de processo licitatório referente à execução das obras e serviços de ampliação e melhorias
do sistema Rio Manso, etapas de 5m³ e 6m³ e construção da Central Geradora Hidrelétrica com capacidade de
1.000kw, no valor de até R$570.356.890,00.

A fim de facilitar o acesso dos Senhores Acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes
documentos na sede da Companhia, aos cuidados da Divisão de Relações com Investidores, até o dia
27 de janeiro de 2012: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ou pelo Banco do Brasil S.A,
instituição prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia; (ii) para aqueles que se fizerem
representar por procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis
(Artigo 126 da Lei 6.404/76).
A partir da presente data os documentos relativos às matérias a serem discutidas encontram-se à
disposição dos acionistas, na sede da Companhia, no endereço eletrônico www.copasa.com.br/ri e no
website da Comissão de Valores Mobiliários e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros, através do sistema IPE, em conformidade com o artigo 135, §3º da Lei das S/A e o artigo 6º
da Instrução CVM nº 481/2009.
Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2012.
João Fleury
Presidente do Conselho de Administração

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2012
O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG submete à
Assembleia Geral Extraordinária, conforme estabelecido no Estatuto e nos termos do Artigo 131, da lei
6.404/76 e atualizações posteriores, a aprovação da presente proposta constante do Edital de Convocação
da Assembleia, que será realizada no dia 31 de janeiro de 2012, às 15:00 horas.
(i) retificação da deliberação tomada no item 6.1 b) da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25/09/2009,
relativa à instauração de processo licitatório referente à execução das obras e serviços de ampliação e melhorias
do sistema Rio Manso, etapas de 5m³ e 6m³ e construção da Central Geradora Hidrelétrica com capacidade de
1.000kw, no valor de até R$570.356.890,00.

Justificativa:
Considerando a necessidade de ampliar o sistema produtor de água do Rio Manso a COPASA MG vem
avaliando, dentre as alternativas disponíveis, a execução desse empreendimento por meio de Parceria
Público Privada - PPP.
Dessa forma, seguindo os procedimentos já adotados pelo Estado em outros projetos de PPP, buscou a
contratação de empresa para assessorá-la na modelagem econômica, financeira, contábil, jurídica e do
plano de negócios, que possibilitasse incluir parceiros privados para projetar, construir e financiar a
ampliação do Sistema Produtor do Rio Manso. O que foi divulgado ao mercado, por meio de Comunicado ao
Mercado em 16 de maio de 2011.
Os trabalhos foram iniciados em junho/2011, tiveram duração de 06 (seis) meses e foram desenvolvidos pela
Equipe da EBP, com subsídio das Equipes da COPASA MG, BDMG, BNDES e Unidade de PPP do Estado.
Ao término dos trabalhos, concluiu-se que a contratação da ampliação do Sistema Produtor do Rio Manso,
por meio de Parceria Público-Privada - PPP, na modalidade de Concessão Administrativa era absolutamente
adequada, indo ao encontro das estratégias da COPASA MG, tendo em vista que além de não comprometer
a capacidade de endividamento da Companhia; os riscos operacionais, financeiros e de construção são de
responsabilidade do Contratado; o pagamento está condicionado à qualidade do serviço prestado e só é
efetuado a partir da finalização das obras e início da operação.
Diante das vantagens constatadas pelos estudos realizados, em 09/01/2012, foi recomendada pelo Conselho
de Administração da Empresa, para deliberação da Assembleia Geral, em atendimento ao Artigo 22, alínea
“o” do Estatuto Social da Companhia, a autorização para a instauração de processo administrativo licitatório,
por meio de Parceria Público-Privada - PPP, da ampliação do Sistema Produtor do Rio Manso, por um
período de 15 (quinze) anos, com investimentos no montante de até R$457.000.000,00 (quatrocentos e
cinquenta e sete milhões de reais), retificando a deliberação da Assembleia Geral de 25/09/2009, citada
anteriormente.

