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 24 DE FEVEREIRO DE 2017
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 24 de fevereiro de 2017, às 09h00, 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, Pedro de Freitas Almeida Bueno
Vieira, Julian Jose Nebreda Marquez, Francisco Jose Morandi Lopez, Vincent Winslow Mathis,
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Wilfredo João Vicente Gomes, Fernando Quintana Merino, José
Luiz Borges Andreoli e Marcelo Gasparino da Silva. Presentes, ainda, os membros do Conselho
Fiscal da Companhia, os Srs. Sebastião Bergamini Júnior, Kurt Janos Toth, Charles René
Lebarbenchon e Luiz Fernando Sachet e os representantes da Ernst Young Auditores Independentes,
Srs. Marcos Quintanilha e Sérgio Noya.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e

secretariados pela Srta. Bárbara da Cunha Xavier.

4.

ORDEM DO DIA: (i) Demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas,

destinação do resultado e relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2016; (ii) Aumento de Capital social da Companhia no montante de
R$65.857.068,77, mediante a capitalização de parte dos lucros apurados no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2016, sem emissão de novas ações da Companhia; (iii) Convocação da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para ocorrer no dia 20 de abril de 2017; (iv)
Contrato de Prestação de Serviços de Construção e Manutenção de Rede de Distribuição Aérea entre
a Companhia e a DINAMO ENGENHARIA LTDA – EPP; (v) Contrato de Prestação de Serviços de
Construção e Manutenção de Rede de Distribuição Aérea entre a Companhia e a START
ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.; (vi) Contrato de Prestação de Serviços de Construção e
Manutenção de Rede de Distribuição Aérea entre a Companhia e a PIRAJÁ SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA.; (vii) Contrato de Prestação de Serviços de Construção e Manutenção de
Rede de Distribuição Aérea entre a Companhia e a EZENTIS ENERGIA S.A.; e (viii) Aditivo ao
Contrato de Prestação de Serviços de Construção e Manutenção de Rede de Distribuição Aérea entre

a Companhia e a START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.
5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente

instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
5.1.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose

Morandi Lopez, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, as contas da
diretoria, as demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o parecer do auditor
independente e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2016, bem como a submissão desses documentos à aprovação da assembleia geral da
Companhia prevista para ocorrer no dia 20 de abril de 2017.
5.1.1.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose

Morandi Lopez, a proposta da Diretoria a ser submetida à Assembleia Geral, para destinação do
resultado face à apuração do lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 no
montante total de R$ 20.923.392,41, que (i) acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de
R$ 73.460.525,60; (ii) acrescido do montante relativo a dividendos e juros sobre capital próprio
prescritos no valor de R$282.169,11; e (iii) deduzida a parcela destinada à constituição da reserva
legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
(“LSA”), no valor de R$ 4.719.195,90; perfaz um lucro líquido ajustado de R$ 89.946.891,22, que será
destinado da seguinte forma:
(i)

o montante de R$ 22.486.722,81, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 será distribuído como dividendo
obrigatório aos acionistas titulares de ações da Companhia na data base de 20 de abril
de 2017, sendo R$0,12597593504 por ação ordinária e R$0,13857352854 por ação
preferencial, totalizando R$7.027.100,92 para os acionistas titulares de ações ordinárias
e R$15.459.621,89 para os acionistas titulares de ações preferenciais, conforme dispõe o
artigo 24, §2º do Estatuto Social da Companhia;

(ii)

após a dedução do dividendo obrigatório, o montante de R$ 1.603.099,64 será retido em
reserva especial estatutária, nos termos do §3º do artigo 24 do Estatuto Social da
Companhia, o qual se destina ao reforço do capital de giro da Companhia com base nas
perspectivas futuras de geração de caixa, no nível de alavancagem da Companhia e nos
investimentos previstos para os próximos anos; e

(iii)

o montante de R$ 65.857.068,77 será destinado ao capital social da Companhia, nos
termos do Art. 199 da LSA.

5.1.2.

Consignar que os dividendos propostos nos termos do item (i) acima, serão pagos no dia 15

de dezembro de 2017, aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 20 de abril
de 2017. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir do
terceiro dia útil subsequente à realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia, qual seja dia 26 de abril de 2017. O valor do dividendo proposto não estará sujeito à
atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração pela assembleia
geral e a data de seu efetivo pagamento, bem como que está isento de IRRF, de acordo com o artigo
10 da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada.
5.2.

Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Francisco Jose

Morandi Lopez, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, conforme
referido no item 5.1.1 (iii) acima, a proposta de destinação de parte do lucro líquido ajustado do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, no montante de R$ 65.857.068,77, para aumento
do capital social da Companhia, nos termos do Art. 199 da LSA, elevando-o de R$ 1.257.629.316,47
para R$ 1.323.486.385,24. O aumento de capital se fará sem a emissão de novas ações, conforme
previsto no § 1º do artigo 169 da LSA.

5.2.1.

Consignar que o saldo da Reserva Especial prevista no artigo 24, § 3º, do Estatuto Social,

somado ao saldo das demais reservas de lucros da Companhia, atingiu a cifra do capital social, de
forma que a administração entende que a capitalização de parte dos lucros do exercício, conforme
faculta o artigo 169 da LSA, constitui a alternativa mais adequada, no presente momento, para
preservar o interesse social, pois aproveita igualmente a todos os acionistas da Companhia, sem
afetar a sua situação financeira.
5.2.2.

Em decorrência do aumento de capital social aprovado nesta oportunidade, será submetida à

Assembleia Geral da Companhia a proposta de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social a
fim de refletir o aumento do capital social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de
R$1.323.486.385,24 (um bilhão, trezentos e vinte e três milhões,
quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e
quatro centavos), dividido em 167.343.887 (cento e sessenta e sete
milhões, trezentas e quarenta e três mil, oitocentas e oitenta e sete) ações
escriturais, sem valor nominal, sendo 66.604.817 (sessenta e seis milhões,
seiscentas e quatro mil e oitocentas e dezessete) ações ordinárias e
100.739.070 (cem milhões, setecentas e trinta e nove mil e setenta) ações
preferenciais”.

5.3.

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

Almeida Bueno Vieira, Diretor Vice-Presidente da Companhia, a convocação da assembleia geral
ordinária e extraordinária, prevista para ocorrer no dia 20 de abril de 2017, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (A) em assembleia geral ordinária: (i) contas da diretoria, as demonstrações
contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório dos auditores independentes e o relatório
anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) destinação
dos resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (iii)
eleição de membro suplente do conselheiro Marcelo Gasparino da Silva para o Conselho de
Administração da Companhia, eleito em eleição em separado, excluído o acionista controlador, pelos
acionistas minoritários, nos termos do Art. 141, §4º, I da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
(iv) substituição do membro suplente do conselheiro Britaldo Pedrosa Soares para o Conselho de
Administração da Companhia, a ser indicado pela acionista controladora; (v) substituição do membro
suplente do conselheiro Francisco Jose Morandi Lopez para o Conselho de Administração da
Companhia, a ser indicado pela acionista controladora; (vi) fixação do número de membros do
Conselho Fiscal; (vii) eleição de membros do Conselho Fiscal; (B) em assembleia geral extraordinária:
(viii) aumento do capital social da Companhia em R$ 65.857.068,77, mediante a capitalização de
parte dos lucros apurados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, sem a emissão de
novas ações da Companhia; (ix) fixação da remuneração global anual dos Administradores; e (x)
fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
5.4. Aprovaram, por maioria de votos, consignado o voto contrário do conselheiro José Luiz Borges
Andreoli, nos termos apresentados pelo Sr. José Gerardo Copello, profissional indicado pela
Companhia, o Contrato de Prestação de Serviços de Construção e Manutenção de Rede de
Distribuição Aérea a ser celebrado entre a Companhia e a DINAMO ENGENHARIA LTDA – EPP,
dentro das áreas de concessão 2, 3, 4, 5, 6 e 7, no valor de R$ 137.860.556,45, com reajuste anual
sendo 45% com base no dissídio da categoria dos eletricitários e 55% com base no IGP-M acumulado
no período. O prazo de vigência do contrato será de 42 meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato. O término antecipado do contrato não exige o pagamento de multa, bastando
apenas o aviso prévio de 120 (cento e vinte) dias. Referido contrato ainda prevê garantias para riscos
trabalhistas e de performance.
5.5. Aprovaram, por unanimidade de votos, o Contrato de Prestação de Serviços de Construção e
Manutenção de Rede de Distribuição Aérea entre a Companhia e a START ENGENHARIA E
ELETRICIDADE LTDA., dentro da área de concessão 4, no valor de R$ 33.124.095,65, com reajuste
anual, sendo 45% com base no dissídio categoria dos eletricitários e 55% com base no IGP-M
acumulado no período. O prazo de vigência do contrato será de 42 meses, contados a partir da data
de assinatura do contrato. O término antecipado do contrato não exige o pagamento de multa,
bastando apenas o aviso prévio de 120 dias. Referido contrato ainda prevê garantias para riscos

trabalhistas e de performance.
5.6. Aprovaram, por maioria de votos, consignado o voto contrário do conselheiro José Luiz Borges
Andreoli, o Contrato de Prestação de Serviços de Construção e Manutenção de Rede de Distribuição
Aérea entre a Companhia e a PIRAJÁ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., dentro das áreas de
concessão 2, 3, 5 e 8, no valor de R$ 85.161.179,59, com reajuste anual, sendo 45% com base no
dissídio categoria dos eletricitários e 55% com base no IGP-M acumulado no período. O prazo de
vigência do contrato será de 42 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. O término
antecipado do Contrato não exige o pagamento de multa, bastando apenas o aviso prévio de 120
dias. Referido contrato ainda prevê garantias para riscos trabalhistas e de performance.
5.7. Aprovaram, por unanimidade de votos, o Contrato de Prestação de Serviços de Construção e
Manutenção de Rede de Distribuição Aérea entre a Companhia e a EZENTIS ENERGIA S.A., dentro
das áreas de concessão 10 e 11, no valor de R$ 54.163.944,02, com reajuste anual, sendo 45% com
base no dissídio categoria dos eletricitários e 55% com base no IGP-M acumulado no período. O
prazo de vigência do contrato será de 42 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.
O término antecipado do contrato não exige o pagamento de multa, bastando apenas o aviso prévio
de 120 (cento e vinte) dias. Referido contrato ainda prevê garantias para riscos trabalhistas e de
performance;
5.8. Aprovaram, por unanimidade de votos, o Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de
Construção e Manutenção de Rede de Distribuição Aérea entre a Companhia e a START
ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA., para atuação dentro das áreas de concessão 9 e 11, no
valor de R$ 25.000.000,00, o que, somado ao valor do contrato original, totaliza o montante de
R$117.500.000,00. Ademais, todas as condições do contrato original condições contratuais
permanecem inalteradas.
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, 24 de fevereiro de 2017.
Mesa:

__________________________________
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Presidente
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