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Águas do Mirante S.A.
CNPJ/MF nº 15.384.637/0001-04 - NIRE 35.300.444.990 - (“Companhia”)
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de janeiro de 2019

Data, Horário e Local: Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 10h00min, na sede social da Águas 
do Mirante S.A. (“Companhia’), localizada na Travessa da Saudade, nº 105, Piracicamirim, no Município 
de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13.417-783. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das Sociedades por ações”), conforme alterada, em razão de estarem presentes os acionistas 
representando a totalidade do Capital Social da Companhia. Composição da Mesa: Presidente: 
Hamilton Amadeo; Secretário: Felipe Bueno Marcondes Ferraz. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(i) o adiamento da decisão de redução de capital deliberada na Assembleia Geral Extraordinária de 
29 de novembro de 2018 (“AGE de 29/11/2018”); e (ii) a lavratura da presente na forma de sumário. 
Deliberações: Após discutirem a matéria constante da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade 
de votos e sem qualquer ressalva ou emenda, aprovaram: (i) o adiamento da decisão da redução de 
capital deliberado na AGE de 29/11/2018, ficando o capital social da companhia mantido em 
R$ 98.896.608,00 (noventa e oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e oito reais), 
dividido em 98.896.608 (noventa e oito milhões, oitocentas e noventa e seis mil, seiscentas e oito) 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; e (ii) a lavratura da presente ata em forma sumário, 
nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, encerrou-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida 
e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Hamilton Amadeo, Presidente; 
Felipe Bueno Marcondes Ferraz, Secretário. Acionista: Aegea Saneamento e Participações S.A., 
por Hamilton Amadeo e Felipe Bueno Marcondes Ferraz; GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento 
Ltda., por Felipe Bueno Marcondes Ferraz e Sidney Marques de Oliveira Júnior. Esta ata é cópia fiel da 
original lavrada em livro próprio. Piracicaba/SP, 28 de janeiro de 2019. Hamilton Amadeo -  Presidente; 
Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário. JUCESP nº 83.390/19-4 em 12/02/2019. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.
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