REGIMENTO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE DA ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
1. DEFINIÇÃO
1.1. Este Regimento estabelece procedimentos a serem observados pelo Comitê de
Sustentabilidade (“Comitê”), órgão de assessoramento para apoiar o Conselho de Administração
da Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S.A. (“AES Eletropaulo” ou
“Companhia”).
2. OBJETIVO E COMPETÊNCIA
2.1. O Comitê de Sustentabilidade possui caráter consultivo e tem a missão de assessorar o
Conselho de Administração da Companhia de forma a incentivar e orientar a integração da
sustentabilidade no processo de gestão da Companhia por meio do estabelecimento de
diretrizes e ações corporativas. O Comitê tem como principal referência a Política de
Sustentabilidade da Companhia.
2.2. Compete ao Comitê:

(a) propor e acompanhar a execução de diretrizes estratégicas, metas e projetos que
melhorem o desempenho de sustentabilidade da Companhia nas dimensões social,
ambiental e econômica;

(b) assessorar o Conselho de Administração em processos decisórios relacionados à
sustentabilidade;

(c) propor a inclusão da Companhia em rankings e compromissos voluntários nacionais e
internacionais referenciados à sustentabilidade empresarial;

(d) participar da elaboração de relatórios sociais e de desenvolvimento sustentável que
demonstrem o desempenho socioambiental da Companhia;

(e) acompanhar os indicadores sociais, ambientais e econômicos da Companhia;
(f) reportar regularmente ao Conselho de Administração o desempenho social e ambiental
da Companhia;

(g) zelar pela comunicação ética e transparente sobre o desempenho sustentável da
Companhia com seus públicos de relacionamento.
3. DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMITÊ
3.1. O Comitê de Sustentabilidade será formado por, no mínimo, 05 (cinco) e, no máximo, 10
(dez) membros, eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 02
(dois) anos, admitindo-se a recondução para sucessivos mandatos, sendo permitida a reeleição
e substituição a qualquer tempo.
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3.2. O Comitê será composto por ao menos um conselheiro da administração, preferencialmente
independente, e executivos das diretorias da Companhia.
3.3. Os membros eleitos serão investidos no cargo mediante termo de posse lavrado no Livro de
Atas de Reuniões do Comitê de Sustentabilidade, assinado no prazo de até 30 (trinta) dias da
sua eleição.
3.4. Os membros deverão atuar com a máxima independência e objetividade, visando o melhor
interesse da Companhia para que o Comitê possa atingir a sua finalidade, devendo, inclusive,
observar e respeitar o Código de Ética e demais códigos e políticas da Companhia.
3.5. O Comitê será presidido pelo Presidente da Companhia.
3.5.1

O Presidente do Comitê terá como funções principais:

(a) convocar as reuniões do Comitê;
(b) coordenar as reuniões e os assuntos a serem discutidos;
(c) reportar ao Conselho de Administração os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê.
3.6. O Comitê terá ainda um coordenador que auxiliará o Presidente do Comitê em suas
atribuições, e uma secretaria executiva responsável por elaborar as atas das reuniões e, ao
final de cada reunião, efetuar a leitura e coleta das assinaturas.
3.7. Se, porventura, o Presidente do Comitê tiver que se ausentar do cargo, justificada e
provisoriamente, este deverá indicar outro membro do Comitê que assumirá as suas funções
durante esse período.
3.8. No caso de renúncia, ausência injustificada em mais de duas reuniões consecutivas ou
impedimento definitivo do Presidente, o Comitê deverá se reunir para a eleição de um novo
Presidente, pelo prazo restante do mandato dos membros do Comitê. Nesta hipótese, o
coordenador do Comitê se responsabilizará pela convocação da referida reunião, que deverá
ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da ocorrência da renúncia, ausência
injustificada ou impedimento.
3.9. A função de membro do Comitê é indelegável. Os membros do Comitê não terão
suplentes.
3.10. Na hipótese de vacância no cargo de membro do Comitê, o Conselho de Administração
da Companhia elegerá o membro substituto, em sua reunião regular.
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3.11.

O Comitê de Sustentabilidade, no âmbito de suas atribuições, poderá contratar os

serviços de especialistas, ou de consultoria, ou profissionais independentes para a obtenção de
pareceres sobre os assuntos de sua competência.
4. REUNIÕES
4.1. O Comitê reunir-se-á, no mínimo, três vezes ao ano em reuniões ordinárias, sendo possível
a realização de reuniões extraordinárias sempre que necessário. As reuniões do Comitê
ocorrerão nas dependências da Companhia, sendo que, em casos especiais e devidamente
justificados, o Presidente poderá convocar a reunião em lugar diverso.
4.2. As reuniões ordinárias e/ou extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, por escrito,
com no mínimo 07 (sete) dias de antecedência da data da respectiva reunião, especificando
hora, local e ordem do dia. Relatórios que contenham as informações necessárias para
adequada avaliação e deliberação relativas às questões constantes na pauta da reunião deverão
ser encaminhados ao Comitê, pelo próprio Presidente ou pela secretaria executiva que o auxilia,
com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência em relação à data prevista para cada reunião,
por meio de correio eletrônico (e-mail).

4.2.1. Caso os membros do Comitê não recebam tempestivamente o material de suporte de
qualquer dos itens constantes na ordem do dia, poderá ser requerido, por qualquer membro,
que o item em questão seja discutido na próxima reunião. A decisão pela manutenção ou não
do referido item na ordem do dia dependerá da aprovação da maioria dos presentes na reunião.

4.2.2. Na hipótese de assuntos que exijam apreciação urgente, o Presidente do Comitê poderá
convocar uma reunião do Comitê em prazo inferior ao descrito no item 4.2.

4.2.3. A reunião será instalada com a presença da maioria dos membros, em primeira
convocação, sendo facultada a participação por conferência telefônica ou videoconferência. Na
falta do quórum mínimo estabelecido acima, o Presidente do Comitê convocará nova reunião,
que deverá se realizar com qualquer quórum, de acordo com a urgência requerida para o
assunto a ser tratado.

4.2.4. As reuniões realizar-se-ão validamente, independentemente de convocação, caso se
verifique a presença de todos os membros do Comitê.

4.2.5. As recomendações e propostas do Comitê serão aprovadas por maioria simples de votos
dos membros presentes às respectivas reuniões, cabendo ao Presidente o voto de qualidade
em caso de empate.
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4.3. É permitida a participação de terceiros nas reuniões do Comitê, desde que tal participação
seja necessária para os trabalhos conjuntos do Comitê e seja aprovada pelo Presidente do
Comitê.

4.4. As reuniões deverão ser transcritas em atas e assinadas pelos membros presentes.

5. INTERAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DA COMPANHIA
5.1. O Presidente deverá reportar, semestralmente, ao Conselho de Administração as
recomendações e atividades desempenhadas pelo Comitê, sendo facultado o envio das atas das
reuniões, estudos, apresentações e demais documentos utilizados durante as reuniões.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Em caso de conflitos entre as disposições do presente Regimento, do Acordo de Acionistas
da Companhia arquivado na sede social ou do Estatuto Social da Companhia, prevalecerão as
disposições dos documentos na seguinte ordem: (i) Estatuto Social; (ii) Acordo de Acionistas e
(iii) Este Regimento.
6.2. Casos omissos neste Regimento serão dirimidos pelo Conselho de Administração.
6.3. O presente documento deverá ser divulgado pela Companhia após a sua validação pelo
Conselho de Administração.

7. ATUALIZAÇÕES
7.1. Este Regimento poderá ser revisto sempre que a maioria dos membros do Comitê entender
pertinente. Sua alteração deverá ser submetida à nova validação do respectivo Conselho de
Administração da Companhia.

Barueri, 7 de junho de 2017.
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