
  
 
 
  

   

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04 

NIRE 35300170571 
Companhia Aberta 

 
Ata da 368a. Reunião do Conselho de Administração 

 

Data, Hora e Local: Realizada no dia 20 (vinte) de agosto de 2020, às 09h, por 
conferência eletrônica, conforme faculta o estatuto social da CTEEP - Companhia 

de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), com sede na Avenida 
das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 7º andar, Vila Gertrudes, São 

Paulo - SP. 
 
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: Bernardo Vargas Gibsone – Presidente do Conselho de Administração 
e os membros César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Augusto Rojas Pinto, Ana 

Milena López Rocha, José Andrés Romero Tarazona, Roberto Brigido do 
Nascimento e Orivaldo Luiz Pellegrino. Participaram também como convidados o 

Sr. Rui Chammas - Presidente da Companhia e a Sra. Cristhiani Forti Chitero – 
Diretora de Talento Organizacional. Ausente justificadamente Gustavo Carlos 
Marin Garat – Vice-Presidente do Conselho de Administração, o qual por sua vez 

delegou seu voto por escrito a César Augusto Ramírez Rojas, conforme 
prerrogativa prevista no artigo 21, parágrafo 2⁰, do estatuto social da Companhia. 

 
Mesa: Bernardo Vargas Gibsone – Presidente; Carlos José da Silva Lopes – 
Secretário. Abertos os trabalhos, verificado 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: Substituição da Diretoria Técnica da 
Companhia. Por unanimidade dos presentes, o Conselho de Administração decidiu 
aprovar as alterações na composição da Diretoria Técnica da Companhia conforme 

abaixo. 
 

Neste ato o Conselho elegeu, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2020, a 
Sra. Gabriela Desiré Olímpio Pereira, brasileira, divorciada, engenheira 
eletricista, portadora da cédula de identidade RG n⁰ 126788702-DICRJ, inscrita no 

CPF/ME sob o n⁰ 422.501.023-68, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com 
domicílio profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 

7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, Cep. 04794-000, para o cargo de 
Diretora Técnica da Companhia, para o mandato da Diretoria em curso, ou seja, 
até 30 de abril de 2023. A nova Diretora Técnica tomará posse oportunamente 

mediante assinatura de termo específico lavrado no Livro de Registro de Atas de 
Reuniões da Diretoria, que, juntamente com a declaração de desimpedimento, 

permanecerão arquivados na sede da Companhia. 
 

Ficou decidido também que o Sr. Carlos Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro 
eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 7.981.420-7-SSP/SP, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 184.831.356-04, atual Diretor Técnico e Diretor de 

Relações Institucionais interino, eleito pelo Conselho de Administração em 28 de  
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abril 2020, será exonerado, sem justa causa, de ambos os cargos com efeitos a 

partir de 30 de setembro de 2020. 
 

Os membros do Conselho de Administração e os demais presentes registraram os 
mais sinceros agradecimentos ao Sr. Carlos Ribeiro por suas relevantes 

contribuições durante a vitoriosa trajetória nas diversas posições que ocupou na 
Companhia. 
 

 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a 

lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pelo 
Secretário e pelos Conselheiros presentes. 

 

 

Atesto que a deliberação acima foi extraída do original da ata lavrada no Livro de 

Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. 

 

 

 

 

 
Carlos José da Silva Lopes 

Secretário 
 
 


