
  
 
 
  

  
   

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 

Companhia Aberta 

 

CNPJ/MF 02.998.611/0001-04 

NIRE 35300170571 

 

Ata da 360ª Reunião do Conselho de Administração 

 

Data, Hora e Local: Realizada no dia 16 (dezesseis) de março de 2020, às 17hs, por meio 

eletrônico, conforme faculta o estatuto social da CTEEP - Companhia de Transmissão de 

Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 

Torre Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, Cep. 04794-000. 

 

Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos da Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”) e do Estatuto Social da Companhia.  

 

Presenças: Presidente do Conselho de Administração, Dr. Bernardo Vargas Gibsone, o 

Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gustavo Carlos Marin Garat, e os        

Srs. membros César Augusto Ramírez Rojas, José Andrés Romero Tarazona, Fernando 

Augusto Rojas Pinto, Ana Milena López Rocha, Roberto Brigido do Nascimento e Orivaldo 

Luis Pellegrino. 

 

Mesa: Bernardo Vargas Gibsone – Presidente; Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti – 

Secretária. Abertos os trabalhos, verif icado o quórum de presença e validamente instalada 

a reunião, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário. 

 

Ordem do Dia e Deliberação: Aprovação da Convocação de Assembleia Geral 

Ordinária e da Proposta da Administração. O Conselho de Administração decidiu 

aprovar, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e respectiva 

Proposta da Administração, a ser realizada no dia 16 de abril de 2020, com a seguinte 

Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o 

relatório da administração e as demonstrações f inanceiras,  referentes ao exercício social 

de 2019, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes; 

(ii) deliberar sobre a proposta da administração para a destinação do lucro líquido e a 

distribuição dos dividendos do exercício social de 2019; (iii) eleger os membros do 

Conselho Fiscal, efetivos e suplentes; (iv) def inir o número de membros do Conselho de 

Administração e deliberar sobre sua eleição; (v) f ixar o  montante global  da remuneração 

dos administradores da Companhia; e (vi) f ixar o montante global da remuneração dos 

membros efetivos do Conselho Fiscal. 

 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da 

presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos 

Conselheiros presentes. 

 

 

Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões 

do Conselho de Administração da Companhia. 

 

 

 

Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti  

Secretária 

 


