ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A.
NIRE n° 35.300.050.274
CNPJ/MF n° 61.695.227/0001-93
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de junho de 2017, às 13h00, na Avenida Dr.

Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da

Companhia, com a presença dos Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Julian Jose Nebreda Marquez, Pedro
de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi Lopez, Clarissa Della Nina Sadock Accorsi,
Wilfredo João Vicente Gomes, Fernando Quintana Merino, Daniel Carlin Epstein e José Luiz Borges
Andreoli.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e secretariados

pela Srta. Bárbara da Cunha Xavier.
4.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição de membro do conselho de administração independente para

composição do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia; (ii) Comitê de remuneração e
pessoas - regimento, eleição dos membros e remuneração; (iii) Comitê de sustentabilidade regimento, eleição dos membros e remuneração; (iv) Contrato de comodato entre a AES Eletropaulo,
AES Guaíba II Empreendimentos Ltda., AESCom Sul Ltda. e AES Florestal Ltda; (v) Contrato de
fornecimento de transformadores de potência para o plano de ampliação das ETD´s Cambuci, São
Bernardo, Morumbi, Gomes Cardim, Thomas Edison II e plano de construção das novas ETD´s
Alphaville e Vila Mariana com a empresa WEG Equipamentos Elétricos S.A.; (vi) Programa de
Compliance; (vii) Novo regulamento do nível II e novo mercado de governança corporativa da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão; (viii) Estratégia da companhia e atualização de projetos relevantes: (a) Visão
geral das dívidas da companhia; (b) Atualização sobre o plano de migração para o novo mercado de
governança corporativa da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão; (c) Atualização sobre o aditivo ao contrato
de concessão da companhia; (d) Atualização sobre o plano de produtividade da companhia; e (e)
Atualização sobre o plano de recuperação de indicadores definidos pelo regulador; e (ix) Panorama
dos negócios da Companhia.
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5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada
a presente reunião, os membros do Conselho de Administração.
5.1.

Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos,

contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas.
5.2.

Aprovar, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida

Bueno Vieira, Diretor Vice-Presidente da Companhia, a eleição do Sr. Jerson Kelman, brasileiro,
casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 225, apto. 401, Bairro Copacabana, CEP 22030-040,
portador da Cédula de Identidade RG nº. 59.995.351-2, expedida pelo Instituto Ricardo Daunt/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 155.082.937-87, membro do conselho de administração independente
para composição do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia.

5.2.1. Tendo em vista a eleição realizada nesta data, consignar que a composição do Comitê
de Partes Relacionadas fica consolidada conforme abaixo, com mandato até a data da
realização da assembleia geral ordinária que apreciar as contas dos administradores e as
demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017:

(i) Wilfredo João Vicente Gomes, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e
domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Patrício Farias, n.º
131, Itacorubi, CEP 22750-660, portador da Cédula de Identidade RG n. 1.376.630-9,
expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.561.989-49;

(ii) Marcelo Gasparino da Silva, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, 605, apto. 1411 Centro, CEP 88015-130, portador da Cédula de Identidade RG nº 2302967, expedida pela
SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 807.383.469-34 – Presidente do Comitê de Partes
Relacionadas da Companhia;

(iii) Fernando Quintana Merino, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de
Identidade RG nº 35.613.295-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
984.745.377-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Doutor Seráfico de Assis Carvalho, nº 103, apto. 32, bloco Lautrec, CEP 05614-040; e

(iv) Francisco Jose Morandi Lopez, venezuelano, casado, engenheiro, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr.
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Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP
06460-040, portador do RNE n.º V864350-K, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 235.561.198-03; e
(v) Jerson Kelman, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 225, apto.
401, Bairro Copacabana, CEP 22030-040, portador da Cédula de Identidade RG nº.
59.995.351-2, expedida pelo Instituto Ricardo Daunt/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
155.082.937-87.
5.3.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos informados pelo Sr. Marcelo Alves Pereira,

profissional indicado pela Companhia, o regimento, eleição dos membros e respectiva remuneração
do Comitê de Remuneração e Pessoas, criado pelo Conselho de Administração na reunião realizada
em 05 de maio de 2017, nos seguintes termos:
(i) Regimento: aprovada a minuta proposta que fica arquivada na sede da Companhia (“Regimento
Interno do Comitê de Remuneração e Pessoas”). Com relação à redação do regimento ora proposta,
o conselheiro Fernando Quintana Merino propôs a inserção de redação para acomodar a previsão de
orçamento independente dedicado à contratação de consultorias independentes necessárias para
auxílio do Comitê para avaliação de determinados assuntos específicos. Ainda, o conselheiro Wilfredo
João Vicente Gomes, acompanhado do conselheiro Daniel Carlin Epstein, consignaram a ressalva de
que consideram que o Presidente do Comitê deveria ser o conselheiro independente. O Conselheiro
Britaldo Pedrosa Soares destacou as qualificações profissionais do Sr. Ricardo Bull Silvarinho para
presidir o Comitê de Remuneração e Pessoas.
(ii) Composição: preferencialmente por 3 membros do Conselho de Administração, sendo 1
representante do acionista controlador, 1 representante dos acionistas minoritários e 1 conselheiro
independente, indicados e destituídos pelo Conselho de Administração, para um mandato de 2 anos,
admitindo-se a recondução para sucessivos mandatos, podendo ser substituídos a qualquer tempo
por decisão do Conselho de Administração, observadas as regras dispostas no Regimento Interno do
Comitê de Remuneração e Pessoas. Foram eleitos, por unanimidade, os Srs.: (a) RICARDO BULL
SILVARINHO, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.135.6539, inscrito no CPF/MF sob o nº 954.389.637-20, com domicílio profissional na Av. Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, Município de Barueri, Estado de São Paulo, na condição de especialista
em recursos humanos e indicado pelo acionista controlador; (b) FERNANDO QUINTANA MERINO,
brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 35.613.295-4, expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 984.745.377-20, residente e domiciliado na cidade de São
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Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Seráfico de Assis Carvalho, nº 103, apto. 32, bloco
Lautrec, CEP 05614-040, indicado pelos acionistas minoritários; e (c) WILFREDO JOÃO VICENTE
GOMES, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Patrício Farias, n.º 131, Itacorubi, CEP 22750-660,
portador da Cédula de Identidade RG n. 1.376.630-9, expedida pela SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob
o nº 591.561.989-49, na posição de conselheiro de administração independente. Para a posição de
Presidente foi eleito, por unanimidade de votos, o Sr. RICARDO BULL SILVARINHO, acima
qualificado.
(iii) Remuneração: os membros farão jus a remuneração no montante de R$10.000,00 por reunião
realizada a que se fizerem presentes, além do reembolso das despesas no desempenho de sua
função.
5.4.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos informados pelo Sr. Marcos Augusto

Mesquita Coelho, profissional indicado pela Companhia, o regimento, eleição dos membros e
respectiva remuneração do Comitê de Sustentabilidade, nos seguintes termos:
(i) Regimento: aprovada a revisão do texto conforme versão final que fica arquivada na sede da
Companhia (“Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade”). Com relação à redação do
regimento ora proposta, o conselheiro Wilfredo João Vicente Gomes, acompanhado do conselheiro
Daniel Carlin Epstein, consignaram a ressalva de que consideram que o membro do conselho para
compor o Comitê de Sustentabilidade deveria ser, necessariamente, conselheiro independente.
Adicionalmente, solicitaram consignar a ressalva de que consideram que o Presidente do Comitê
deveria ser conselheiro independente, tal como como a sugestão reraçlizada ao regimento do Comitê
de Remuneração. O Sr. Marcos explicou aos conselheiros que não colocaram tal previsão como
obrigatória para não restringir o número de candidatos à esta vaga, uma vez que no passado essa
vaga era destinada à conselheiros independentes e a mesma não fora preenchida.
(ii) Constituição: presidido pelo Diretor Presidente da Companhia, o Comitê de Sustentabilidade será
composto por 5 a 10 membros, incluindo um membro do Conselho de Administração
preferencialmente independente e executivos da Companhia. Foram eleitos os senhores: (a)
CHARLES LENZI, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº
1005915838, expedido pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.937.750-72, como presidente
do Comitê de Sustentabilidade, (b) MARCELO ALVES PEREIRA, brasileiro, casado, publicitário,
portador da Carteira de Identidade RG n.º 18.591.085-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o n.º 195.298.208-10; (c) MARCOS AUGUSTO MESQUITA COELHO, brasileiro, casado,
advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.º 6. 438 409-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 921.505.788-91; (d) JOSÉ GERARDO COPELLO, norte-americano, casado,
contador, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE n.º V1111535/CGPI-SP, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 168.253.758-73; (e) SAULO DOS PASSOS RAMOS, brasileiro, casado,
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engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.940.147, inscrito no CPF/MF sob o
n.º 013.179.858-85; (f) JULIAN JOSE NEBREDA MARQUEZ, venezuelano, casado, advogado,
portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE nº G270141-K, expedido pelo DPF/SP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 238.866.548-50; (g) ARTUR MANUEL TAVARES RESENDE, venezuelano,
casado, engenheiro em tecnologia da informação, portador da Carteira de Identidade RNE n.º
V506856-Z, inscrito no CPF/MF sob o n.º 232.779.308-40; (h) ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 25.975.346-4, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 246.744.258-67; e (i) GIANPAOLA CINIGLIO, brasileira,
solteira, engenheira florestal, portadora da Carteira de Identidade RG nº 15.946.748, expedida pela
SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 105.346.308-12; todos com domicílio profissional na Av. Dr.
Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, Município de Barueri, Estado de São Paulo. A posição de membro do
conselho ficará vaga até a próxima reunião, momento no qual poderão proceder novamente a
votação para eleição de membro com a finalidade de preenchimento da vaga.
(iii) Remuneração: os membros do Comitê de sustentabilidade não serão remunerados pelo exercício
desta função.
5.5.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. José Gerardo Copello

Santi, Diretor de Suporte Logístico da Companhia, os contratos de comodato entre a Companhia e as
empresas AES Guaíba II Empreendimentos Ltda., AESCom Sul Ltda. e AES Florestal Ltda., todos
com início no 1º dia útil subsequente à anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e,
término previsto para 19 de janeiro de 2027, conforme os endereços indicados abaixo:
a) AES Guaíba II Empreendimentos Ltda. ► Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, nº 939, 5º andar, sala individual 7, Bairro Sitio Tamboré, Barueri – SP;
b) AESCOM Sul Ltda. ► Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939,
5º andar, sala individual 10, Bairro Sitio Tamboré, Barueri – SP; e
c) AES Florestal Ltda. ► Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939,
5º andar, sala individual 4, Bairro Sitio Tamboré, Barueri – SP.
5.6.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. José Gerardo

Copello Santi, Diretor de Suporte Logístico da Companhia, o contrato de fornecimento de
transformadores de potência para o plano de ampliação das ETD´s Cambuci, São Bernardo,
Morumbi, Gomes Cardim, Thomas Edison II e plano de construção das novas ETD´s Alphaville e Vila
Mariana com a empresa WEG Equipamentos Elétricos S.A., no valor total de R$31.090.540,00, por
um prazo de 24 meses, a contar da assinatura do instrumento contratual previsto para 15 de junho de
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2017.
5.7.

Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier,

profissional indicado pela Companhia, do Programa de Compliance da Companhia, sua estrutura
organizacional, evolução desde sua criação em 2004, pilares do programa, Código de Conduta,
comunicação, treinamentos, canal de denúncias e dados estatísticos relativos ao período 2016 2017, Comitê de Ética, processos da área de Compliance Contratual e classificação das operações
conforme o respectivo risco.
5.8.

Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier,

profissional indicado pela Companhia, do Novo Regulamento do Nível II e do Novo Mercado de
Governança Corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sendo informados acerca do cronograma
da Audiência Restrita, temas mais debatidos durante a segunda fase da audiência pública, principais
pontos para avaliação na audiência restrita, processo de votação e posicionamentos de determinados
acionistas recebidos pela Companhia. Ato contínuo, foram informados sobre as recomendações da
Diretoria da Companhia no sentido de votar favoravelmente ao Regulamento Base, com a posterior
implementação de um plano de ação para garantia do atendimento das novas regras pela
Companhia. Ato contínuo, tomaram conhecimento do prazo de 2 anos para adaptação pelas
companhias listadas no segmento e foram informados que a diretoria envidará melhores esforços
para que os planos de ação sejam implementados em prazo inferior aos 2 anos regulamentares
disponíveis. Por fim, o conselheiro Britaldo Pedrosa Soares destacou a recomendação da Diretoria da
Companhia de pleno apoio à integralidade das alterações propostas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão no regulamento do Nível II e do Novo Mercado, por estar também totalmente alinhado ao
objetivo de migração da Companhia ao Novo Mercado.
5.9.

Tomaram conhecimento dos itens referentes ao tópico sobre a “Estratégia da companhia e

atualização de projetos relevantes”, composto pelos seguintes assuntos: (a) Atualização sobre o plano
de migração para o novo mercado de governança corporativa da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”);
(b) Atualização sobre o aditivo ao contrato de concessão da companhia; (c) Atualização sobre o plano
de produtividade da companhia; e (d) Atualização sobre o plano de recuperação de indicadores
definidos pelo regulador.
5.9.1.

Sobre o item “Visão geral das dívidas da Companhia”, os conselheiros foram

informados que o assunto será trazido na próxima reunião ordinária do Conselho, prevista para
ser realizada em julho.
5.9.2.

Tomaram conhecimento, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose Morandi

Lopez, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, da atualização
sobre o plano de migração para o Novo Mercado de Governança Corporativa da B3. O
conselheiro Britaldo Pedrosa Soares ressaltou a importância de se buscar a consideração de
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certos aspectos econômico-financeiros relativos ao Fundo de Pensão mantido junto a Fundação
CESP nas negociações com a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica relativas a
possível Aditivo ao Contrato de Concessão da Companhia, bem como solicitou à Diretoria da
Companhia que analise medidas necessárias ao enquadramento mais célere dos indicadores de
qualidade dos serviços, em face de benefícios também econômico-financeiros à Companhia.
5.9.3.

Tomaram conhecimento, nos termos apresentados pelo Sr. Sidney Simonaggio,

Diretor Vice-Presidente da Companhia, da atualização acerca do aditivo ao contrato de
concessão da Companhia.
5.9.4.

Tomaram conhecimento, nos termos apresentados pela Sra. Clarissa Della Nina

Sadock Accorsi, profissional indicada pela Companhia, do plano de produtividade da Companhia.
5.9.5.

Tomaram conhecimento, nos termos apresentados pelo Sr. Charles Lenzi, Diretor

Presidente da Companhia, da atualização sobre o plano de recuperação de indicadores definidos
pelo regulador.
5.10.

Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo abordados os

seguintes aspectos: segurança, desempenho operacional e comercial, mercado de energia,
sobrecontratação de energia, financeiro e jurídico.
6.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por

encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada
conforme e assinada.
Barueri, 07 de junho de 2017.
Mesa:

Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente

Bárbara da Cunha Xavier
Secretária

Conselheiros de Administração:

Britaldo Pedrosa Soares

Julian Jose Nebreda Marquez

Daniel Carlin Epstein

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
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Francisco Jose Morandi Lopez

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Wilfredo João Vicente Gomes

Fernando Quintana Merino

José Luiz Borges Andreoli
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