
ESTATUTO SOCIAL

GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A - GasBrasiliano
CNPJ/MF N° 03.024.705/0001 -37

NIRE 35.300.193.351

[ ] ALTERAcA0 - CONSOLIDADO

CAPITULO I
DENOMINAçAO, SEDE, FORO E DuRAcAo

Art. 1°. A GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A, doravante denominada
Companhia ou GasBrasiliano, é uma sociedade por açöes de capital fechado,
subsidiária da Petrobras Gas S.A. - Gaspetro, regida pelas disposiçoes legais
aplicãveis, em especial, pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei n°
6.404/1976"), pela Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016 (Lei no 13.303/16") e pelo
Decreto n° 8.945, de 27 de dezembra de 2016 ("Decreto n° 8.945/16"), pelo presente

Estatuto Social.

Art. 2°. A Companhia funcionará par tempo indeterminado, cam sede e foro no
Municipio de Araraquara, Estada de São Paulo, e poderà estabelecer, onde convier, no
Pals ou no exterior, filiais, agendas, sucursais, escritórios e representaçoes.

CAPITULO II
DO OBJETO SOCIAL

Art. 3°. A Companhia tern par objeto:

I - Executar as atividades de distribuicão e cornercialização de gas natural, par meio de
gasodutos, terminais ou embarcacoes, prôprios ou de terceiros;

II - Promover pesquisa tecnologica, projetos de engenharia, a construcão, instalacao,
aperacão e manutencão de gasodutos, terminais ou embarcacoes, na forma da lei,
destinados a distribuição e comercializaçao de gas natural produzido em território
brasileiro ou em outros paises;

III - Atuar na area de servicos de transmissäo de dados, imagens e informaçoes, par
rneio de irnplantacão de rede de telecomunicacoes juntarnente cam a rede de
distribuiçao de gas natural; e

IV - Exercer atividades acessOrias e correlatas a sua finalidade principal, especialmente,

execucão de estudos, pesquisas e projetos relacionados corn a setar de gas, inclusive
sob a forma de prestacãa de servicas técnicas e administrativos relacianados as 3
atividades citadas nos incisos I e II.
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Paragrafo Primeiro. Na execucão de suas atividades, a Companhia poderã constituir
sociedades relacionadas ao seu objeto social, associar-se a outras pessoas jurIdicas,
sob qualquer forma jurIdica, ou, ainda, adquirir acoes ou cotas de capital de outras
sociedades, observadas as prescriçöes legais aplicáveis.

Parágrafo Segundo. A Companhia poderá tel suas atividades orientadas pela
Petrobras Gas S.A. - Gaspetro, de modo a contribuir para o interesse püblico que
justificou a sua criaço, visando ao atendimento do objetivo da polItica energetica
nacional previsto no art. 1, inciso V, da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, desde
q ue:

I - estejam alinhadas corn as leis vigentes, especialmente as Leis n° 9.478/1997 e n°
13.303/16;

II - sejarn compatIveis corn o objeto social da Companhia;

III - näo coloquem ern risco sua rentabilidade e sustentabilidade financeira;

IV - sejam formalizadas e definidas ern lei ou regularnento, bern como prevista em
contrato, convênio ou ajuste celebrado corn o ente pUblico cornpetente para estabelecê-
Ia, observada a ampla publicidade desses instrurnentos; e

V - tiver custo e receitas discrirninados e divulgados de forma transparente, inclusive no
pIano contábil.

Paragrafo Terceiro. Na hipótese de orientaçäo da Gaspetro para atender o interesse
püblico, 0 Conselho de Administraçào da Cornpanhia avaliará e rnensurarâ, corn base
nos critérios de avaliação técnico-econOrnica para projetos de investirnentos e para
custos/resultados operacionais especificos praticados pela administraçao da
Companhia, se as obrigaçöes e responsabilidades a serern assumidas são diversas as
de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado.

Parágrafo Quarto. Na hipótese de não respeitar as condicoes de rnercado adequadas
ao setor privado em que atue, a Gaspetro garantirã a cornpensação, a cada exercicio
social, da Companhia, pela diferenca entre as condicoes de mercado e o resultado
operacional ou retorno econôrnico da obrigacão assurnida.

CAPITULO III
DO CAPITAL SOCIAL E DOS ACIONISTAS

Art. 40¯ 0 capital social subscrito e integralizado e de R$ 462.481.205,00 (quatrocentos
e sessenta e dois rnilhöes, quatrocentos e oitenta e urn mil, duzentos e cirico reais)
dividido em 462.481.205 (quatrocentas e sessenta e dois rnilhôes, quatrocentas e
oitenta e uma mil, duzentas e cinco) acöes ordinárias nominativas, corn valor nominal
de R$ 1,00 (urn real) cada.

Parágrafo Primeiro. Fica 0 Conselho de Administraçao da Companhia autorizado a
aumentar o capital social ate o limite de R$ 1.137.363.600,00 (urn bilhão, cento e trinta
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e sete milhOes, trezentos e sessenta e três mit e seiscentos reais), independentemente
de reforma estatutária, mantendo-se sempre a proporçào de participaçao no capital
social pelos acionistas da Companhia.

Paragrafo Segundo. Não seräo emitidos certificados das acôes nominativas.

Paragrafo Terceiro. A cada açäo ordinária corresponderá direito a urn voto nas
deliberacoes das Assembleias Gerais de Acionistas.

Parágrafo Quarto. Nâo serâ transferida, cedida ou de qualquer forma alienada, direta
ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, as participaçöes que fazem parte do
controle da Companhia, sern a prévia concordäncia do órgão regutador.

Paragrafo Quinto. 0 capital social poderã ser alterado nas hipôteses previstas em lei,
vedada a capitalizaçäo direta do lucro sern trämite pela conta de reservas.

Art. 5°. Os acionistas terão direito de preferéncia a subscricão de acôes novas, na
proporçäo de cada especie de ação que possuirern no capital da Companhia, podendo
a integralizacao das açoes ser feita em dinheiro e/ou bens mOveis e imôveis, sendo
que, neste ültimo caso, será procedida a cornpetente avaliaçao, nos termos do art. 8°,
da Lei n° 6.404/1976.

Parágrafo Unico. 0 direito de preferéncia a subscricão de novas acoes deveré ser
exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicaçao na imprensa
do Aviso aos Acionistas, comunicando a detiberacao que houver autorizado a emissão.

CAPITULO IV

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 6°. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á, anualmente, no prazo previsto no
art. 132 da Lei n° 6.404/1976, em local, data e hora previamente fixados pelo Conselho
de Administraçäo, para deliberar sobre as matérias de sua competência,
especialmente:

I - aprovar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as
demonstracOes financeiras, instruldas corn a parecer do Conseiho Fiscal;

II - deliberar sobre a destinação do lucro lIquido do exercIcio e a distribuiçäo de
dividendos;
III - eleger as Conselheiros de Administraçao e Conselheiros Fiscais; e

IV - fixar a montante global da remuneração dos administradores, a rernuneracão
individual dos Conseiheiros de Adrninistracào e Fiscais, observadas as normas da
legislacao especifica.

Art. 7°. A Assernbleia Geral Extraordinâria, além dos casos previstos em lei, reunir-se-
a mediante convocação do Presidente do Conseiho de Administraçao, para deliberar
sobre assuntos de interesse da Cornpanhia, especialmente:
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I - reforma do Estatuto;

II - aumento do limite do capital autorizado;

III - aumento do capital social, fixando o nümero de acoes a serem emitidas, o preço de
emissäo de cada açâo, bern como o prazo e as condicoes de integralizaçäo;

IV - avaliaçâo de bens corn que o acionista concorrer para o aumento do capital social;

V - red ucäo do capital social;

VI - emissão de debentures conversiveis em acoes ou a sua venda quando em
tesouraria;

VII - incorporaçäo da Companhia a outra sociedade, sua transformaçao, cisão ou fusão;

VIII - participação da Companhia em grupo de sociedades, conforme legislação
aplicãvel;

IX - alienação do controle do capital social de subsidiárias da Companhia;

X - eleiçâo e destituiçâo de membros do Conselho de Administração, de membros do
Conselho Fiscal;

XI - eleiçao do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administraçäo;

XII - alienaçao de debentures conversIveis em acöes de titularidade da Companhia
de emissão de suas subsidiárias;

XIII - pleitear ou cancelar registro de Companhia aberta;

XIV - renüncia a direito de subscricão de açöes ou debentures conversIveis em acoes
de subsidiárias, controladas ou coligadas;

XV - aprovacäo de qualquer tipo de transação corn partes relacionadas dos acionistas,
assim entendidas as pessoas juridicas direta ou indiretamente controladas,
controladoras, ou sob controle comum relativamente a urn acionista;

XVI - aprovar a polItica de distribuiçao de dividendos;

XVII - aprovar a negociaçäo, no todo ou em parte, de acöes do capital social da
Companhia, nas hipOteses permitidas 01 lei, observado o paràgrafo quarto do art. 4°
deste Estatuto;

XVIII - aprovar a constituição ou extinçâo de sociedades e consórcios, bem como a
aquisicão e a alienacão de quotas ou acôes de outras sociedades, no Brasil ou no
exterior, observado o disposto no Contrato de Concessão;
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XIX - disso!ucäo, liquidaçao e cessacão do estado de liquidaçao da Companhia, além
de eleger e destituir liquidantes e julgar-Ihes as contas;

XX - autorizar a Companhia a mover acào de resporisabilidade civil contra os seus
administradores, pelos prejuIzos causados ao seu patrirnonio;

XXI - deliberar sobre as demais matérias previstas em lei, de competéncia da
Assembleia Geral, bern como sobre os assuntos que forem propostos pelos Conselhos
de Administraçâo ou Fiscal.

Art. 8°. As Assembleias Gerais seräo presididas pelo Presidente da Companhia ou pelo
substituto que este vier a designar ou, na ausência ou impedimento de ambos, 01

representante escolhido pelo Acionista.

Paràgrafo iinico. 0 Presidente da Assembleia escolherã, dentre os presentes, o
Secretário da Mesa.

Art. 9°. Sern prejuIzo das disposiçoes da legislacao societária aplicável, as Assembleias
Gerais seräo convocadas através de avisos por escrito, enviados aos acionistas corn
antecedência minima de 15 (quinze) dias da data da assembleia, corn proposiçäo da
Diretoria Executiva ao Conselho de Administracao para cada assunto da ordem do dia,
além da documentaçäo necessária para a análise das matérias a serem apreciadas.

CAPITULO V
DA ADMINIsTRAcAo

Art. 10. A administraçao da Companhia serã exercida pelo Conselho de Administraçao,
responsável pela orientacao geral dos negócios da Cornpanhia, e pela Diretoria
Executiva, a qual caberá a gestâo dos negócios, sempre na forma da Lei e deste
Estatuto.

Paragrafo Primeiro. A Diretoria prestará contas de seus atos ao Conselho de

Adrninistracão.

Parágrafo Segundo. A investidura em cargo de adrninistração ou fiscal da Companhia
observará as condiçöes irnpostas na legislacão aplicável, bern como aquelas previstas
na PolItica de lndicação.

Paragrafo Terceiro. Os requisitos deverâo ser comprovados documentalrnente, na
forma exigida por formulários padronizados estabelecidos na PolItica de lndicaçäo.

Paragrafo Quarto. A auséncia dos documentos referidos no Paragrafo Terceiro
importará em rejeicäo imediata dos respectivos formulérios padronizados pelo Comité
de Elegibilidade.

Paragrafo Quinto. Os impedirnentos serâo verificados por meio da autodeclaracäo
apresentada pelo indicado, nos moldes do formulàrio disporiibilizado pela Companhia.
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Paragrafo Sexto. A documerttação comprobatória dos requisitos e impedimentos de
investidura deverá ser mantida na sede da Companhia pelo prazo mInimo de 5 (cinco)
anos, contado do ültimo dia do prazo de gestão ou atuacao do membro eleito.

Parágrafo Sétimo. Os Conseiheiros de Administracäo e as Diretores seräo investidos
nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conseiho
de Administracaa ou da Diretoria Executiva, conforme a caso, no prazo maxima de ate
30 (trinta) dias, contados a partir da eleição au nomeaçãa.

Paragrafo Oitavo. Além dos requisitos legais para a investidura dos administradores,
Os Diretores deveräo residir no pals e atender ao seguinte requisito adicional: possuir
experiencia minima de 5 (cinco) anos em cargo gerencial ou de direçao em empresa
de grande porte nacional ou internacional ou do setor de atividade da estatal.

Parágrafo Nono. A Companhia, por intermédlo de sua consultoriajuridica ou mediante
advogada especialmente contratado, assegurara, aos membros e ex-membros do
Conselho de Administracão, da Diretoria Executiva e do Conseiho Fiscal, a defesa em
processos judiciais e administrativos contra eles instauradas, pela prática de atos
decorrentes do exercicio do cargo ou funçäo, nos casos em que não hauver
incompatibilidade com as interesses da Companhia, podendo mariter contrato de
seguro de respansabilidade civil permanente.

Paragrafo Décimo. Os benefIcias previstos no parágrafo anterior se aplicam aqueles
empregadas e prepostas que legalmente atuem por delegaçao dos administradores da
Companhia, conforme apólice e normas interna vigentes.

Parágrafo Décimo Primeiro. Fica assegurado aos membros e ex-membros
estatutários, bem coma aqueles empregados e prepostos que legalmente atuem par
delegaçaa dos administradores da Companhia, a acesso as informaçoes e documentos
constantes de registros ou de banco de dados da Companhia, indisperisáveis a defesa
administrativa ou judicial, em açöes propostas par terceiros, de atos praticados durante
seu prazo de gestão ou atuacäo.

Paragrafo Décimo Segundo. Havenda condenaçäo transitada em julgado na esfera
judicial, corn fundamento em violaçäa de lei ou do Estatuto Social, au decorrente de ata
culpasa ou doloso, a beneficiário deverà ressarcir a Companhia tados as custos e
despesas decorrentes da defesa, além de eventuais prejuIzos causados.

Paragrafo Décimo Terceiro. Antes de entrar no exerclcio da funcao e ao deixar a
cargo, bern coma anualmente, cada membro estatutário deverá apresentar declaração

anual de bens a Companhia, na forma da legislaçâo vigente.

Parágrafo Décimo Quarto. 0 prazo de gestao dos Conselheiros de Adrninistraçâo e
Diretares e a prazo de atuacâo dos Conseiheiras Fiscais se prorrogará ate a efetiva
investidura dos novas membros eleitos.

Paragrafo Décimo Quinto. E vedada a reconduçao do Conselheiro de Administraçào,

Diretor ou Conselheiro Fiscal que não participar de nenhum treinamento anual

dispanibilizado pela sociedade nas 2 (dais) anos anteriores ao inIcia do nova prazo de
gestao ou de atuacäo.
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Paragrafo Décimo Sexto. Em caso de decisâo não unânime, o voto divergente podera
ser registrado, a criteria do respectivo membro.

Parágrafo Décimo Sétimo. Nas deliberaçoes dos ôrgãos estatutários, Os respectivos
Presidentes teräo o voto de desempate.

sEcAo i
DO CONSELHO DE ADMINIsTRAcAo

Art. 11. 0 Coriselho de Administracäo será composto por 7 (sete) membros, sendo 25%
(virite e cinco por cento) deste colegiado composto par membros independentes de
acordo corn a legislacâo vigente.

Parágrafo Primeiro. Urn dos membros do Conselho de Administracao será indicado
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ou outro órgão que o
substitua enquanto persistir a obrigacao legal desta indicação.

Paragrafo Segundo. Caracteriza-se como conselheiro independente aquele que se
enquadrar nas hipoteses previstas no art. 22, §1° e 40 da Lei n° 13.303/16, bern como
no art. 36, § 1° e 30 do Decreto Federal n° 8.945/16.

Parágrafo Terceiro. Os Conseiheiros de Adrninistraçäo serão eleitos pela Assernbleia
Geral para urn prazo de gestäo unificado de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no
rnáxirno, 3 (trés) reconducoes consecutivas.

Paragrafo Quarto. A rernuneracäo mensal devida aos membros dos Conselhos de
Administraçao da Cornpanhia nâo excederà a 10% (dez por cento) da remuneração

merisal rnédia dos Diretores, excluldos Os valores relativos a adicional de férias e
benefIcios, sendo vedado a pagarnento de participacäo, de qualquer espécie, nos
lucros da Cornparihia.

Paragrafo Quinto. 0 Conselho de Admiriistracao reunir-se-á sempre que for
necessário, por convocacão de qualquer de seus rnernbros ou a pedido do Diretor-
Presidente da Companhia, podendo a reunião ser realizada corn a participacäo de
quaisquer de seus rnernbros por videoconferência, teleconferéncia ou outro rneio
eletrOnico que assegure a presença do rnembro no dia e hora designados.

Paragrafo Sexto. Ern caso de faltas ou irnpedimentos, a Presidente do Conselho de

Administracäo seré substituido pelo Vice-Presidente.

Paragrafo Sétimo. 0 Diretor-Presidente da Cornpanhia não poderá ocupar o cargo de
Presidente do Conselho de Adrninistração, rnesmo que temporariarnente.

Art. 12. 0 Coriselho de Adrninistracäo deverá se instalar corn a presença da maioria
sirnples dos seus rnernbros, devendo as deliberaçoes serem tornadas por quorum
qualificado de 5/7 para as matérias constantes dos incisos IV, VII, VIII, X, XI, XII, XXI,
XXIII e XLIV do art. 14, e, por rnaioria simples, para as demais matérias.
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Art. 13. No caso de ausências ou impedirnentos temporários de qualquer conseiheiro
de administracâo, a colegiado deliberará corn os mernbros remanescentes.

Parâgrafo Primeiro. No caso de vacância do cargo de Conseiheiro de Administraçao,
o colegiado deliberarã corn os rnembros remanescentes ate ser eleito urn novo
conseiheiro para completar a prazo de gestäo do anterior.

Parágrafo Segundo. Além dos casos previstos ern Iei, dar-se-á vacância do cargo
quando o mernbro do Conseiho de Adrninistracäo ou Fiscal deixar de cornparecer, sem
justificativa, a 2 (duas) reuniöes consecutivas ou 3 (trés) intercaladas, nos ültimos 12
(doze) rneses.

Art. 14. Compete ao Conseiho de Administracão:

I - fixar a orientacäo geral dos negôcios da Cornpanhia;

II - aprovar e monitorar assuntos relacionados a práticas de governança corporativa,
relacionamento corn partes interessadas, cOdigo de conduta e integridade dos agentes,

bern corno poilticas gerais da Companhia, incluindo, mas não se limitando, as poilticas
de gestào de pessoas, conforrnidade, controle interno e gerenciamento de riscos,
participacôes societárias, transacoes corn partes relacionadas, porta-vozes e
divulgacäo de inforrnaçoes, bern corno aprovar e/ou alterar as poilticas gerais de
anticorrupção e de conforrnidade;

III - eleger e destituir as Diretores da Companhia, fixando-Ihes as atribuicoes e a
remuneraçäo individual, de acordo corn o rnontante global fixado pela Assembleia
Geral;

IV - fiscalizar, inclusive por meio de auditor interno subordinado ao Conseiho de
Administraçäo, a gestao dos Diretores;

V - determinar a implantaçäo e supervisionar as sisternas de gestàa de riscos e de
controle interno estabelecidos para a prevençãa e rnitigacão dos principais riscos a que

está exposta a Cornpanhia, inclusive os riscos relacionados a integridade das
informaçöes contábeis e financeiras e as relacionados a ocorrência de corrupcão e
fraude;

VI - convocar a Assernbleia Geral Ordinária, na forrna da lei e, quando julgar
canveniente, a Assembleia Geral Extraordinária, por rneio do Presidente do Conselho

de Administracâa;

VII - manifestar-se sabre o RelatOria da Administraçâa e sobre as Demonstraçöes

Financeiras e analisar, ao menos trirnestralrnente, a balancete e dernais demanstraçoes

financeiras da Cornpanhia, sem prejuizo da atuacaa do Conseiho Fiscal e do Camitê

de Auditoria Estatutário;

VIII - autorizar a alienaçâa de bens do ativa não circulante, a canstituiçâo de Onus reais
e a prestacãa de garantias a obrigaçOes de terceiros envolvendo valores superiares ao
estabelecido no inciso IX do art. 21;
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XI - deliberar sabre afastamento dos Diretores, exceto pela contido no art. 18 e seus
paragrafos prirneiro e segundo;

X - deliberar sabre a aurnento do capital dentro do lirnite do capital autorizado;

XI - escoiher e destituir auditores independentes;

XII - aprovar a Regirnento Iriterno da Companhia e do Conselho de Adrninistraçaa;

XIII - aprovar regulamenta de pessoal, bern coma a quantitativo de pessoal práprio e
que não integre a quadra permanente, convençoes e acardos coletivas de trabaiho,
prograrna de participacäo dos empregadas nos iucros au resultados, piano de cargos e
salários, piano de funçöes, beneficios de empregadas e programa de desligarnento de
empregados;

XIV - manifestar-se sabre a proposta de participaçãa nos lucros da Companhia;

XV - autorizar a celebraçao de quaisquer cantratos de valares superiores
estabelecido nos incisas V e XIV do art. 21;

XVI - aprovar e acampanhar a arçamerito anuai, a arcarnenta plurianual e a arçarnenta

de capital, que deverão ser apresentadas pela Diretoria Executiva;

XVII - aprovar e acornpanhar a piano de dispêndios globais ("PDG") ou a arçarnento

anual de investimentas ('OAI") que deverão ser apresentados pela Diretoria Executiva;

XVIII - aprovar e acampanhar a piano estrategico, a piano de investirnentos e as metas
de desempenho, que deverãa ser apresentadas pela Diretoria Executiva;

XIX - aprovar e acornpanhar a piano de negocios para a exercicia anual seguinte e a
estratégia de longa praza atualizada cam anélise de riscos e aportunidades para, no
minima, 05 5 (cinco) anos seguintes, que deverãa ser apresentadas pela Diretoria
Executiva ate a üitima reuniäo ordinâria do Canseiha de Administraçãa;

XX - promaver, anualmente, a análise de atendimento das metas e resultadas
execução do piano de negócias e da estrategia de langa prazo, sab pena de seus
integrantes responderem par ornisso, devendo publicar suas conclusôes e informá-ias
aa Congressa Nacionai e ao Tribunal de Contas, cam exceçäa das infarrnaçoes de
natureza estrategica cuja divuigaçao possa ser comprovadarnente prejudicial aa
interesse da Campanhia;

XXI - autarizar a abertura de fihiais, agencias e depósitas, na pais e no exterior;

XXII - autarizar a ingresso em juIzo da Companhia, bern coma atas de renüncia ou
transaçaa judicial au extrajudiciai para par fim a litigias au pendências envolvendo
valores superiores aa estabelecido no inciso Ii do art. 21;

XXIII - deliberar sabre aquisiçôes, vendas, iicenciamentas ou renüncia de direitas sabre
patentes, marcas e qualquer tipo de propriedade intelectuai;

/
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XXIV - aprovar as metas e resuitados especIficos a serern alcançados pelos Diretores
e fiscalizar seu cumprirnento;

XXV - avaliar anualmente o resultado do desempenho, individual e coletivo, dos
Diretores, corn assessorarnento do Cornitê de Elegibilidade, observados as seguintes
quesitos rnInimos:

a) exposiço dos atos de gestho praticados quanta a licitude e a eficácia da açâo
administrativa;

b) contribuiçào para a resuitado do exercIcio; e

C) consecucào dos objetivos estabelecidos no piano de negôcios e atendirnento a
estrategia de longo prazo;

XXVI - realizar a autoavaliaçao anual de seu desempenho;

XXVII - exarninar, a qualquer ternpo, Os livros e papeis da Cornpanhia; solicitar
informacoes sobre contratos celebrados, ou ern vias de celebração, e quaisquer outros
atos relacionados corn a Cornpanhia;

XXVIII - aprovar a inciusão de rnatérias no instrurnento de convocaçäo da Assembleia
Geral, nâo perrnitido a rubrica "assuntos gerais";

XXIX - rnanifestar-se sabre as propostas a serem subrnetidas a deliberaçao dos
acionistas em assembleia;

XXX - reunir-se, ao menos uma vez par ano, sern a presença do Diretor Presidente da
Cornpanhia, inclusive para aprovação do Piano Anuai de Atividades de Auditoria interna
- PAINT e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria interna - RAiNT, que deverá
ser apresentado pela Auditoria Interna e divulgado em local de fácil acesso ao pUblico
em geral;

XXXI - aprovar e revisar a regulamento interno de Iicitaçôes e contratos;

XXXII - aprovar a carta anual de governanca corporativa, corn explicaçao dos
compromissos de consecucâo de objetivos de polIticas püblicas;

XXXIII - discutir, aprovar e monitorar assuntos relacionados a prãticas de governança
corporativa, relacionamento corn partes interessadas, poiltica de gestão de pessoas e
côdigo de conduta e integridade dos agentes;

XXXIV - declarar dividendos intermediários, na forrna do art. 36, paragrafo segundo,
deste Estatuto Social.

XXXV - elaborar e divulgar a pal Itica de distribuicâo de dividendos;

XXXVI - identificar, inclusive par indicaçao da Diretoria Executiva, e avaliar a
necessidade de manter as ativos que näo são de usa prôpria da Cornpanhia;
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XXXVII - definir as atribuicoes da Ouvidoria, regularnentar a seu funcionarnento, bern
coma nomear e dispensar seu titular, observada a legislação aplicávei;

XXXVIII - aprovar a contratacao de seguro de responsabilidade civil permanente para
as administradores, conseiheiros fiscais e aqueles previstos no paragrafo décirno do
art. 10;

XXXIX - solicitar auditoria interna periôdica sabre as atividades da entidade fechada de
previdéncia complementar que administra piano de beneficios da Companhia;

XL - manifestar-se sabre a relatôrio resuitante da auditoria iriterna sabre as atividades
da entidade fechada de previdência cornplementar, que deverá ser apresentado pela
Diretaria Executiva;

XLI - aprovar a patrocinia a piano de beneficios e a adesão a eritidade fechada de
previdência complementar;

XLII - nornear e dispensar a responsável pelas atividades de Auditoria Interna;

XLIII - deliberar sabre cessaçào ou suspensäo das atividades da Companhia, ainda que
par tempo determinado; e

XLIV - resolver todos as casos omissos näo caritempiados no presente Estatuto e nao
previstas em Lel.

Art. 15. As reuniôes do Conseiho de Administracao serão convocadas par meio de
avisas par escrita, enviadas a cada urn dos Conselheiros, corn antecedência minima de
10 (dez) dias da data da reunião, corn praposicao da Diretoria Executiva ao Conseiho
de Administraçäa para cada assunta da ordem do dia. A convocaçâo deverá especificar
todos as assuntas a serern discutidos e votados na reuniäo, bern coma a local, a data
e a horária da reuniäa, além de ser acompanhada corn tada a docurnentaçâo riecessária
para a análise dos assuntas a serem discutidos.

Parágrafo Unico. Independentemente das formalidades descritas neste artigo, será
considerada regular a reuniâo a que cornparecerem todos as Conseiheiros.

sEcAo II
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 16. A Diretaria Executiva serã compasta de 4 (quatro) rnembros, sendo 1 (urn)
Diretor Presidente, 1 (urn) Diretar Técnico-Comercial, 1 (urn) Diretor Administrativa-
Financeiro e 1 (urn) Diretar de Assuntas Reguiatórias, todos eleitos pela Conseiho de

Adrninistracão para urn prazo de gestäa unificada cam prazo de gestao de 2 (dais) anos,
sendo perrnitidas, no maxima, 3 (trés) recanduçoes consecutivas.

Art. 17. A Diretoria Executiva reunir-se-ã corn periadicidade maxima de 15 (quinze)
dias, au sempre que necessária par canvacaçãa de qualquer de seus rnembros,
podendo as reuniôes serem realizadas fora da sede social ou par videaconferência,
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teleconferéncia ou outro meio eletrOnico que assegure a presença do membro no dia e
hora designados, quando conveniente aos interesses da Companhia, lavrando-se atas
das mesmas.

Parágrafo Unico. A Diretoria Executiva deverá instalar-se corn a presenca de todos Os

seus rnembros.

Art. 18. Os membros da Diretoria Executiva näo poderâo se afastar do exercIclo de
suas funcoes par rnais de 30 (trinta) dias consecutivos, sob pena de perda do cargo,
salvo no caso de licença autorizada pelo Conseiho de Administraçao.

Parágrafo Primeiro. Os membros da Diretoria Executiva faräo jus, anualrnente, a 30
(trinta) dias de licenca remunerada, rnediante prévia autorizaçao da Diretoria Executiva,
que podem ser acurnulados ate a rnáxirno de 2 (dois) perlodos, sendo vedada sua
conversão ern espécie e ndenizaçao.

Parágrafo Segundo. 0 rnernbro da Diretoria Executiva no exercIcio de sua Iicença
anual e outras auséncias justificadas serã substituido por outro rnernbro da Diretoria
Executiva, apontado pelo Diretor Presidente.

Art. 19. No caso de vacância, ausências ou inipedirnentos temporários dos mernbros
da Diretoria Executiva:

I - No caso de vacância do cargo de Diretor, o Diretor Presidente da Cornpanhia
designaré substituto, dentre os rnernbros da Diretoria Executiva, a qual servirá, ate a
prôxirna reunião do Conseiho de Adrninistracao que eleger nova Diretor para cornpietar
o prazo de gestäo anterior. No caso de ausências ou irnpedirnentos ternporãrios de
qualquer Diretor, a Diretor Presidente da Companhia designara seu substituto dentre
Os rnernbros da Diretoria Executiva, ate o seu retorno.

II - Em caso de vacéncia do cargo de Diretor Presidente da Companhia, a Diretoria
Executiva designaré seu substituto dentre as seus mernbros, a qual servirá ate a
prôxima reunião do Conseiho de Administraçao que eleger urn novo Diretor Presidente
para cornpletar o prazo de gestão do anterior. No caso de ausêricias ou irnpedirnentos
temporários, as atribuicoes do Diretor Presidente da Cornpanhia seräo exercidas pelo
rnernbro da Diretoria Executiva designado pelo prôprio Diretor Presiderite, ou designado
pela Diretoria Executiva, na impossibilidade do Diretor Presidente, ate o seu retorno.

Art. 20. Todos as atos e instrurnentos que acarretern responsabilidades para a
Companhia deverão ser assinados pelo Diretor Presidente acornpanhado de mais urn
Diretor, observado a disposto no art. 23, II deste Estatuto Social.

Art. 21. Compete a Diretoria Executiva:

I - de acordo corn a orientacäo geral fixada pelo Conseiho de Adrninistraçäo,
estabelecer diretrizes, norrnas gerais e pianos de negocios e a estrategia de tango prazo
atualizada corn a anâlise de riscos e oportunidades para, no mInirno, as 5 (cirico) anos I
seguintes;

Página 12 de 23 (o



II - autorizar a ingresso da Companhia em juizo, bern coma atos de renUncia ou
transacão, judicial ou extrajudicial, para par firn a litIgias au pendências ate a limite de
R$ 1.000.000,00 (urn milhão de reais);

III - elaborar, apOs a térrnina de cada exercIcia social, das dernonstraçöes financeiras,
encarninhando-as a Auditoria Independente, aos Conselho de Adrninistraçào e Fiscal e
ao Comitê de Auditoria Estatutário;

IV - prarnaver, cantratar e supervisianar estudos, projetos, fabricaçoes, rnantagens e
construçôes, relacionados corn a Companhia, sua integracäa e sistemas de distribuiçao
de gas ou a sua expansãa ou melhoria, observados as lirnites do inciso V deste artigo;

V - deliberar sabre convénios e cantratas corn entidades püblicas ou privadas, nacionais
ou estrangeiras e sabre financiarnentos au ernprestirnas que concorram direta ou
indiretarnente para a realizaçao dos abjetivas saciais, ressalvada a disposto no inciso
XV do art. 70, e nos incisas XI e XXIII do art. 14, ate a limite de R$ 1.000.000,00 (urn
rnilhäo de reais);

VI - elaborar a Regimenta Interna da Cornpanhia, corn especificaçöes das atribuiçoes
de seus ôrgãos executivos, e as norrnas de adrninistraçäo de pessoal, prapanda-os ao
Conselho de Adrninistraçâa;

VII - propor ao Canseiha de Administraçãa as valares das faixas salariais e
rernuneratôrias dos cargas e funcoes de seu Quadra de Pessoal;

VIII - aprovar a seu Regimento Interna;

IX - decidir sabre a alienaçao, arrendarnenta, cessão, transferéncia ou gravames de
bens irnOveis, rnóveis au de direitas canstantes no ativo não circulante da Cornpanhia
e sabre aquisicãa de bens imóveis, ate a lirnite de R$ 1.000.000,00 (urn rnilhão de reais);

X - admitir, dispensar e dernitir ernpregados, obedecidas as normas relativas a pessoal

e as dernais atinentes a especie;

XI - constituir rnandatário, devendo a respectivo instrumenta ser outargada corn
especificaçäa dos paderes e assinada pela Diretor Presidente e par urn Diretar, corn
prazo deterrninada;

XII - designar nas casos de obrigacoes a serern assurnidas em outros Estados au no
exterior, urn de seus mernbros ou urn procurador, para representar a Campanhia nas
lirnites e terrnas da ata da reuniäa que deliberou sabre a assunta;

XIII - propor palltica de carnercializaçao, reajustes tarifários e fixar candicoes de
prestacaa de serviços da Companhia;

XIV - deliberar sabre patracInios, ate a lirnite de R$ 500.000,00 (quinhentas rnil reais);

XV - elabarar e subrneter a apravaçãa do Conselha de Administraçaa:
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a) o piano de negOcios para 0 exercIcio anual seguinte e estrategia de longo prazo
atualizada corn a anãlise de riscos e oportunidades para, no mInimo, Os próxirnos cinco
anos, submetendo-os a aprovaçäo do Conseiho de Administração ate a Ultima reuniäo
ordinária deste órgäo;

b) o piano de investirnentos e as rnetas de desernpenho;

c) o orçarnento anual, o orçarnento plurianual e o orcarnento de capital da Companhia
corn os respectivos projetos, bern corno as revisöes que se fizerem necessárias para
adequá-los aos objetivos e estratégias aprovados peio Conseiho de Administraçào;

d) após o término de cada exerciclo social, o ReiatOrio da Administraçao, subrnetendo-

o a aprovacäo do Conseiho de Adrninistraçao; e

e) carta anual de governanca corporativa;

XVI - cumprir as metas e resultados fixados pelo Conseiho de Adrninistracao;

XVII - monitorar a sustentabilidade dos negócios, Os riscos estrategicos e respectivas

medidas de rnitigacaO, elaborando relatários gerenciais corn indicadores de gestão;

XVIII - aprovar padröes e procedimentos a serern seguidos pelos órgãOs funcionais da
Cornpanhia, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conseiho de Adrninistraçäo;

XIX - definir as rnetas de resultado para a aprovação do piano de negócios, da
estrategia de longo prazo e do orçamento anual;

XX - submeter ao Conseiho de Adrninistracão o reiatório resultante da auditoria interna

sobre as atividades da entidade fechada de previdência cornplementar;

XXI - indicar Os representantes da Companhia nos ôrgâos estatuários das sociedades
ern que detiver participacãO

XXII - identificar a existéncia de ativos que não são de uso próprio da Cornpanhia e a
necessidade de manté-los, submetendo-os a avaliacão do Conseiho de Adrninistracão;
e

XXIII - conceder iicenca remunerada aos membros da Diretoria Executiva.

Art. 22. Cornpete ao Diretor Presidente:

I - representar a Cornpanhia ern juizo ou fora dele, diretamente ou por mandatários corn
poderes especificos, sendo o porta-voz da Companhia atendendo poiltica de porta-voz

estabeiecida pelo Conseiho de Administração, e designando seu substituto corno porta-

voz, quando necessãrio;

II - presidir e convocar as reuniôes de Diretoria, dirigindo Os respectivos trabaihos;
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III - providenciar e, ouvido o Conselho de Administracão, submeter a Assembleia Geral
de Acionistas, o Relatório Anual da Administraçao e Demonstraçoes Financeiras,
juntarnente corn os demais documentos exigidos 01 Lei;

IV - fazer cumprir as diretrizes, pianos de atividades e norrnas gerais aprovadas pelo
Conseiho de Administraçao e peia Diretoria;

V - coordenar e supervisionar a eiaboracão do pIanos de negócios, da estrategia de
longo prazo e do orcamento anual e demais atividades da Companhia;

VI - coordenar e supervisionar as atividades que envolvem a negociaçäo dos contratos
de suprimento de gas natural;

VII - presidir as Assembleias Gerais de Acionistas, observado o disposto no art. 8°, nos
terrnos deste Estatuto, ou designar urn substituto;

VII - representar a Diretoria Executiva nas reuniöes do Conseiho de Administração,
quando outro Diretor não tenha sido convocado;

X - rnanter Os Conselhos de Administracao e Fiscal informados das atividades da
Companhia; e

XI - conduzir as atividades da area responsável por Riscos e Conformidade.

Paragrafo Primeiro. As atribuicôes da area de Riscos e Conforrnidade são as
seguintes:

a) propor politicas de conformidade e gerenciarnento de riscos para a Cornpanhia, as
quais deverão ser periodicarnente revisadas e aprovadas pelo Conseiho de
Adrninistração, e cornunicá-Ias a todo o corpo funcional da organizacão;

b) verificar a aderência da estrutura organ izacional e dos processos, produtos e serviços

da Cornpanhia as leis, normativos, polIticas e diretrizes internas e dernais regulamentos
apiicáveis;

C) comunicar ao Conselho de Admirtistraçâo, a Diretoria Executiva, ao Conseiho Fiscal

e ao Comité de Auditoria Estatutário a ocorrência de ato ou conduta em desacordo corn
as normas aplicáveis a Companhia;

d) verificar a aplicacão adequada do principio da segregacão de funçôes, de forma que
seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes;

e) verificar o cumprimento do COdigo de Conduta e Integridade, bern como promover
treinarnentos periódicos aos ernpregados e adrninistradores da Cornpanhia sobre o
tema;

f) coordenar Os processos de identificação, ciassificacâo e avaliação dos riscos a que
estã sujeita a Corn panhia;
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g) coordenar a eiaboraçao e monitarar as pianos de acão para mitigacão dos riscos
identificados, verificando continuamente a adequacao e a eficácia da gestâa de riscos;

h) estabelecer pianos de contingencia para Os principals processos de trabalho da
organizaçao;

i) eiaborar reiatOrios periOdicos de suas atividades, submetendo-os ao Conseiho de
Administraçäo, a Diretoria Executiva, ao Conseiho Fiscal e ao Comitê de Auditoria
Estatutário;

j) disseminar a importância da Integridade e do Gestão de Riscos, bern coma a
respansabiiidade de cada area da Companhia nestes aspectos;

k) enviar relatôrios trimestrais ao Comité de Auditaria Estatutário sabre as atividades
desenvolvidas pela area; e

I) executar outras atividades correlatas definidas no Regimento interno.

Paragrafo Segundo. A area de Riscos e Conformidade paderá se reportar diretamente
ao Conselho de Administraçäo, em situacoes em que se suspeite do envolvimento do
Presidente em irreguiaridades au quando este se furtar a obrigação de adotar medidas
necessárias em reiacao a situacâo a ele relatada.

Art. 23. Compete genericamente aos demais Diretores:

I - assessorar a Diretar Presidente nas atividades de suas respectivas areas de atuacao;

II - substituir a Diretor Presidente, na qualidade de representante legal da Campanhia,
em suas faltas au impedirnentos.

Art. 24. Compete, ainda, aos demais Diretores:

I - ao DiretorTécnico-Camercial:

a) coardenar e supervisianar as atividades técnicas da Companhia, envoivendo a
aperaçäa e manutençäa da infraestrutura da Campanhia, elaboraçäo e implantaçao de
prajetos de engenharia para a atendimento ao mercado de gas natural;

b) coordenar e supervisionar as atividades cornerciais da Companhia a pianejamento
de marketing, a comerciaiização de gas natural a tadas as segmentas de mercada
existentes e a atendimento e relacianamento corn as clientes;

c) outras atribuiçoes que he forem determinadas peia Diretoria Executiva.

II - ao Diretor Administrativo-Financeiro:

a) coordenar e supervisianar as atividades Administrativo-financeiras da Campanhia,
envalvenda a aquisicàa de bens e serviços, a acampanhamenta econOmica-financeira,
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a gestao financeira da Companhia, contabitidade e controladoria, assuntos relativos a
recursos humanos e informática;

b) outras atribuiçöes que the forem determinadas pela Diretoria Executiva.

III - ao Diretor de Assuntos Regulatorios:

a) coordenar e supervisionar as atividades regulatôrias da Companhia, erivolvendo 0

atendirnento as demandas da Agencia Reguladora Estadual;

b) representar a Companhia no relacionamento corn a Agencia Reguladora Estadual e
negociar Os temas de interesse visando o born andamento dos negócios, preservando
o equilIbria econOmico-financeiro da Companhia;

c) outras atribuicoes que Ihe forern determinadas pela Diretoria Executiva.

sEcAo iii
DOS DEMAIS ORGAOS EXECUTIVOS

Art. 25. As atividades executivas da Companhia poderao ser exercidas por ôrgaos
criados pela Diretoria e a eta subordinados, apOs a aprovação do Conseiho de
Administraçao.

CAPiTULO VI
DO CONSELHO FISCAL

Art. 26. 0 Conselho Fiscal, corn funcionamento permanente, será composto de 3 (trés)
membros efetivos e 3 (trés) membros suplentes, eleitos pela Assembleia Geral
Ordinária corn prazo de atuacão de 2 (dais) anos, sendo permitidas, no maxima, 2
(duas) reconducoes consecutivas, e terá as atribuiçoes e poderes fixados na Lei.

Paragrafo Primeiro. Além das normas previstas neste Estatuto Social, aplicam -se, aos
membros do Conseiho Fiscal da Carnpanhia, a dispasto na legislacäa vigente, inclusive
quanta a seus poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para
a investidura e a remuneraçãa.

Parágrafo Segundo. No caso de renüncia do cargo, falecimento ou impedimenta, seré
a membro efetiva do Conselho Fiscal substituido por seu respectivo suplente.

Paragrafo Terceiro. Ocorrendo a vacéncia do cargo de Conseiheiro Fiscal titular e do
cargo de seu respectivo suplente no Conselho Fiscal, deverá ser convocada
Assembleia Geral corn o objetivo de eleger urn nova Conselheira Fiscal e seu respectiva
suplente para completar a praza de atuacão dos anteriores.

Parágrafo Quarto. Os Conselheiros Fiscais serão investidas em seus cargas desde a
data da respectiva eleiçao, contudo, para fins de regista, devem assinar a termo de
posse no livra de registra de atas do Conseiho Fiscal.

Página 17 de 23



Paragrafo Quinto. Em qualquer hipOtese, 1 (urn) mernbro efetivo do Conselho Fiscal e
seu respectivo suplente serã indicado pelo Ministério da Fazenda, coma representante
da Secretaria do Tesouro Nacional, que deverá ser servidor pUblico corn vinculo
permanente corn a Adrninistraçäa Püblica.

Parágrafo Sexto. Os rnernbros do Conselho Fiscal elegerâa a seu Presidente e o
secretária do ôrgãa em sua primeira reuniãa.

Paragrafo Sétimo. Os Conseiheiros Fiscais realizarão autoavaliacao anual de seu
desempenho.

Art. 27. 0 Conselho Fiscal reunir-se-á sernpre que necessário.

Art. 28. 0 Conselho Fiscal far-se-a representar par, pela menos, 1 (urn) de seus
membros as reuniôes da Assernbleia Geral e respandera aos pedidas de informaçoes
forrnulados pelos acionistas.

Art. 29. Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar, par qualquer de seus mernbros, as atos dos adrninistradores e verificar a
cumprimento dos seus deveres legais e estatutános;

II - opinar e ernitir parecer sabre a relatôrio anual da administraçao, as demonstraçoes
financeiras do exercIcia social e sabre as prapastas dos órgãos da administraçäa, a
serem submetidas a Assembleia Geral, relativas a madificacâo do capital social,
ernissäo de titulos e de valores rnobiliarias, pianos de investirnentas au arçarnentos de
capital, distribuiçãa de dividendos, transformaçäo, incorporaçäa, fusâo ou cisãa,
fazenda constar da seu parecer as informaçoes camplementares que julgar necessárias
ou üteis a deliberaçaa da Assemblela Geral;

III - denunciar, par qualquer de seus membras, aos órgäos de adrninistraçãa e, se estes

não adotarem as pravidências necessãrias para a pratecäa dos interesses da

Companhia, a Assernbleia Geral, as erros, fraudes ou crimes que descobrirern, e sugerir
pravidências üteis a Carnpanhia;

IV - canvocar a Assernbleia Geral Ordinária, se as orgãos da adrninistraçäa retardarern
par mais de 1 (urn) mês essa convocaçãa, e a Extraordinária, sernpre que ocorrerem
motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias Gerais as matérias
que considerarern necessárias;

V - analisar, ao menos trirnestralmente, a balancete e demais dernanstracoes
financeiras elaboradas periodicarnente pela Campanhia;

VI - fornecer infarmacoes, sempre que solicitadas, sabre matéria de sua carnpetência a
acionista, ou grupo de acianistas, que representern, no rnInimo, 5% (cinca par centa)
do capital social da Cornpanhia;

VII - exercer as atribuicoes previstas rieste artigo durante a eventual liquidaçaa da

Companhia;

Página 18de23



VIII - exarninar a PAINT e a RAINT;

IX - assistir as reuniöes do Conseiho de Adrnirtistraçâo ou da Diretoria Executiva em
que forem deliberados assuntos que ensejarn parecer do Conselho Fiscal;

X - aprovar seu regimento interno e seu piano de trabalho anual;

XII - solicitar, a pedido de qualquer dos seus membros, designaçâo de pessoal
qualificado para secretariá-los e prestar-Ihes apoio técnico, bern corno esciarecimentos
aos auditores independentes e apuraçâo de fatos especificos;

XIII - apurar fato cujo esciarecimento seja necessário ao desempenho de suas funcoes,
formular questöes, corn justificativas, a serem respondidas par perito escoihido pelo
Conselho Fiscal mediante lista trIplice apresentada pela Diretoria Executiva ate 30
(trinta) dias depois da solicitaçao;

XIV - acompanhar a execuçäa patrimonial, financeira e orcamentária, podendo
examinar livros, quaisquer outros docurnentos e requisitar infarrnaçoes; e

XV - fiscalizar a cumprimento do lirnite de participaçao da Companhia no custeio dos
benefIcios de assistência a saUde e de previdência camplementar.

CAPITULO VII
DA QUARENTENA

Art. 30. Apôs o término da gestãa ou da atuacão, as ex-membros do Conselho de
Administracao, da Diretoria Executiva e do Canseiho Fiscal ficarn impedidos, por urn
perlodo de 6 (seis) meses, contados do térrnino do prazo de gestaa ou atuacao, se
malor prazo não for fixado por el, de:

I - aceitar cargo de administradar ou conselheira fiscal, exercer atividades ou prestar
qualquer servico a sociedades concorrentes da Companhia;

II - aceitar cargo de adrninistrador ou conselheiro fiscal, ou estabelecer vInculo
profissional corn pessoa fIsica ou juridica corn a qual tenham mantida relacionarnento
oficial direto e relevante nas 6 (seis) meses antenores ao términa do prazo de gestãa
au atuacao, se maior prazo não for fixado em lel; e

III - patrocinar, direta au indiretarnente, interesse de pessoa fisica au juridica, perante
órgäo au entidade da Administraçâa PUblica estadual ou municipal corn que tenha tida
relacionamento oficial direto e relevante nos 6 (seis) meses anteriores ao término do
prazo de gestäo ou atuacäo, se malor prazo näo for fixado em lei.

Paragrafo Primeiro. Incluern-se, no perlodo a que se refere a caput deste artigo,
eventuais perlodos de licenca anual remunerada nâo gozadas.
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Paragrafo Segundo. Durante o perlodo de impedimenta, Os ex-membros da Diretoria
Executiva, do Conseiho de Administraçao e do Conseiho Fiscal faräo jus a remuneração
compensatôria equivalente apenas ao honorário mensal do cargo que ocupavam.

Paragrafo Terceiro. Não terão direito a remuneração compensatOria Os ex-membros
do Conseiho de Administraçao, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que
optarem pelo retorno, antes do término do perlodo de impedimento, ao desempenho da
funçäo ou cargo que, anteriormente a sua investidura, ocupavam na administracao
piblica ou privada, tendo em vista a inexisténcia de conflito de interesses.

Paragrafo Quarto. 0 descumprimento do impedimento de seis meses implica, além da
perda de remuneraçäo compensatOria, a devoluçäo do valorjá recebido a esse tItulo e
a pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneraçäo
compensatOna que seria devida no periodo, sem prejuIzo do ressarcimento das perdas

e danos a que eventualmente der causa.

Parágrafo Quinto. A configuraçao da situaçäo de impedimenta e a pagamento da
remuneração compensatOria será precedido de consulta formal a Comissão de Etica da
Presidência da Republica nos termos da legislaçao aplicavel.

CAPITULO VIII
DOS DEMAIS ORGAOS ESTATUTARIOS

Art. 31. A Companhia compartilhará a Comité de Auditoria Estatutârio da Gaspetro, nos
termos da legislacao aplicável, adotando-se as mesmas regras de funcionamento e

atribuicôes deste Comité.

Art. 32. A Companhia compartilhará a Comitê de Elegibilidade da Gaspetro, nos termos

da legislacao aplicável, adotando-se as mesmas regras de funcionamento e atribuiçöes

deste Comité.

CAPITULO IX
DA AUDITORIA INTERNA

Art. 33. A Companhia disporá de uma Auditoria Interna, vinculada diretamente ao
Conselho de Administracäo, cujo titular podera permanecer na função por ate 6 (seis)
anos, tendo como atribuiçoes:

I - executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orcamentaria,
administrativa, patrimonial e operacional da Companhia;

II - propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados;

III - verificar a cumprimento e a implementaçâo pela Companhia das recomendaçoes

ou determinacoes do Ministério da Transparência, Fiscalizacao e Controladoria-Geral
da União - CGU, do Tribunal de Contas da União - TCU e do Conselho Fiscal;

c
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IV - executar outras atividades correlatas definidas pelo Conseiho de Administraçào; e

V - aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e
dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, rnensuração,
classificaçâo, acumulaçâo, registro e divulgaçäo de eventos e transaçoes, visando ao
preparo de demonstraçoes financeira.

Parágrafo Unico. A Auditoria Interna encaminhará relatOrios trimestrais ao Comitê de
Auditoria Estatutário sobre as atividades desenvolvidas.

CAPITULO X
DO EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAcOES FINANCEIRAS, LUCROS,

RESERVAS E DIVIDENDOS

SEcAO I
DO EXERCICIO SOCIAL

Art. 34. 0 exercIclo social coincidirá corn o ano civil, iniciando-se ern 10 de janeiro e
terminando em 31 de dezembro de cada ano.

SEcAO II
DAS oEMONsTRAcoEs FINANCEIRAS

Art. 35. Ao firn de cada exercIclo social proceder-se-á a elaboracäo das demonstraçoes
financeiras anuals, observados Os preceitos deste Estatuto Social e a Iegislação
aplicavel.

Paragrafo Primeiro. A Cornpanhia deverã elaborar dernonstraçoes financeiras
trimestrais de acordo corn regras de escrituracâo e elaboracão de dernonstraçoes
financeiras contidas na legislacao vigente e nas normas da Cornissão de Valores
Mobiliários, e divulga-las em sItio eletrônico.

Paragrafo Segundo. A Cornpanhia submeterã suas demonstraçoes financeiras a
auditoria pci auditores independentes.

SEcAo III
DOS LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS

Art. 36. Os acionistas terâo direito, em cada exercIcio social, aos dividendos
obrigatórios, que não poderão ser inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
Iquido ajustado, rateado pelas acöes em que se dividir o capital social da Companhia,
podendo, para efeito do pagarnento de remuneracäo devida aos acionistas, ser
computado o valor pago ou creditado a titulo de juros sobre o capital proprio, nos termos
da legislacao vigente.
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Parágrafo Primeiro. A Assembleia Geral estabelecerá a destinaçao do lucro liquido
remanescente.

Parágrafo Segundo. 0 Conselho de Administraçao poderã declarar dividendos
intermediários, intercalares ejuros sabre a capital próprio, a conta de lucros acumulados
ou de reserva de lucros existentes no Ultimo balanço anual ou semestral.

Parágrafo Terceiro. Fica facultado a Companhia a levantamento de balanços
semestrais, ou em periodos menores, e havendo lucro em tais balanças e no balanco
anual, poderá haver distribuiçäo de dividendos, observadas as dispasiçoes de Lei, par
deliberacaa prévia da Assembleia Geral.

Paragrafo Quarto. Seräo campensados as dividendos semestrais e intermediários que
forem declarados no exercicia coma antecipação dos dividendos obrigatorios.

Art. 37. Salvo deliberacäo em contrário da Assembleia Geral, a Companhia efetuará a
pagamenta dos dividendos e dos juros sabre capital prôprio devido aos acionistas no
prazo de 60 dias (sessenta) dias, a partir da data em que forem declarados e, em
qualquer casa, dentro do exercicia social correspondente, observadas as normas legais
pertinentes.

Paragrafo CJnico. A Campanhia, par decisão de seu Canselho de Administraçao,
paderá antecipar valores a seus acianistas, a titulo de dividendos au juros sabre capital
prôpria, sendo esses corrigidos pela taxa Selic desde a data do efetiva pagamenta ate
a encerramenta do respectivo exercIcia social, após levantar balanço semestral para
este propôsito, nos termos da legislacào vigente.

Art. 38. Os dividendos não reclamados pelos acionistas dentro de 3 (très) anos, a contar
da data em que tenham sido pastas a disposicaa dos acionistas, prescreveraa em favor
da Companhia.

Art. 39. Os valores dos dividendos e juras devidos, a titulo de remuneraçãa sabre a
capital prOpria, sofrerão incidência de encargos financeiras equivalentes a taxa Selic, a
partir do encerramenta do exercicia social ate a dia do efetivo recoihimento ou
pagamenta, sem prejuIzo da incidência de juros maratOrias quando esse recaihimento
nâo se verificar na data fixada pela Assembleia Geral.

Art. 40. Do lucro liquida apurado no final de cada exercIcia será aplicado a percentual
de 5% (cinco par centa), antes de qualquer autra destinaçaa, na canstituiçäo do funda
de reserva legal, que nãa excederà de 20% (vinte par centa) do capital social.

Art. 41. Nas exercIcios em que forem pagos a dividendo obrigatorio e a padicipacäo de
lucros aos empregadas, a Assembleia Geral paderá atribuir participação nos lucras da
Campanhia aos Diretares, respeitadas as limites da legislacao aplicavel.
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CAPITULO Xl
DA LIQUIDAçAO

Art. 42. No caso de liquidaçao da Companhia, aplicar-se-ão Os dispositivos da
IegisIacao societária vigente.

CAPITULO XII
DAS DlsposlcOEs GERAIS

Art. 43. 0 regime juridico dos empregados da Companhia eo da Consolidação das Leis
do Trabatho, sendo que o ingresso nos quadros da Companhia dependerá de
aprovação prévia em concurso pUblico de provas ou de provas e titulos, nos termos do
art. 37, II da Constituicão da Repüblica Federativa do Brasil.

Art. 44. Toda a aquisicäo de bens ou serviços, bern coma a alienaçäo do ativo
permanerite da Companhia, deverã observar o disposto na IegisIação aplicãvel.

Araraquara, 25 dejunho de 2018.
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