
 

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 

Companhia Aberta 

CNPJ nº 02.998.611/0001-04 

NIRE nº 35.3.0017057-1 

 

Extrato da Ata da 392ª Reunião do Conselho de Administração 

 

Data, Hora e Local: Realizada no dia 5 (cinco) do mês de outubro de 2021, às 9h, na 

sede da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) 

localizada 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 (“Lei nº 6.404/76”) conforme alterada (“Lei das 

Sociedades por Ações”), e do estatuto social da Companhia. 

 

Presenças: O Presidente do Conselho de Administração, Bernardo Vargas Gibsone, o Vice-

Presidente do Conselho de Administração, Gustavo Carlos Marin Garat, e os demais 

membros do Conselho de Administração, a saber: Fernando Augusto Rojas Pinto, César 

Augusto Ramírez Rojas, Luís Alberto Rodríguez Ospino, Carolina Botero Londoño, Fernando 

Simões Cardozo e Orivaldo Luiz Pellegrino.  

 

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

Secretária. Abertos os trabalhos e verificado o quórum de presença, foi validamente 

instalada a reunião e aprovada a Ordem do Dia, tendo sido autorizada a lavratura da 

presente ata na forma de sumário. 

 

Ordem do Dia e Deliberação: Aprovar a participação da Companhia no Leilão de 

Alienação de 100% (cem por cento) das ações de emissão da CELG Transmissão 

S.A. – CELG T. Após análise do material de apoio apresentado, o Conselho de 

Administração decidiu, por unanimidade e sem ressalvas aprovar a participação da 

Companhia no processo licitatório realizado pela Companhia CELG de Participações – 

CELGPAR, sociedade por ações de capital aberto, com sede na Avenida C, Quadra A-48, 

Lote 6, nº 450, Salas 21 e 22, Edifício Andrade Office - 1º Andar, Bairro Jardim Goiás, CEP 

74805-070, na cidade de Goiânia, estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.560.444/0001-93, para alienação de 100% (cem por cento) das ações de emissão da 

CELG Transmissão S.A. – CELG T (nova denominação social da Celg Geração e Transmissão 

S.A. após reorganização societária em curso), sociedade por ações de capital fechado, 

subsidiária integral da Companhia Celg de Participação – CELGPAR, inscrita no CNPJ sob o 

nº 07.779.299/0001-73, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial de 

Goiás sob NIRE nº 52.3.0001027-6, com sede na Avenida C, N. 450, Quadra A-48, Lote 

06, Bairro Jardim Goiás, CEP: 74805-070, na cidade de Goiânia, estado de Goiás, nos 

termos do Edital de Leilão nº 02/2021 - Alienação de 100% (cem por cento) das ações da 

Celg Transmissão S.A (“Edital”), com concessão de autorização à Companhia para: (i) 

cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital para participação da Companhia no 

referido processo licitatório e que sejam aplicáveis ao adquirente das ações da GELG-T, 

incluindo mas não se limitando à contratação de garantias,  eventual quitação de dívidas 

da CELG-T, realização de pagamentos ao Banco do Brasil, a quaisquer outros credores da 

CELG-T  à B3, entre outros; (ii) autorizar esta Diretoria a praticar todos e quaisquer atos 



  
 
 
 

(segunda e última página da ata da 392ª Reunião do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de Transmissão de 

Energia Elétrica Paulista, realizada em 5 de outubro de 2021 às 9h) 

 

   

necessários para a participação da Companhia no referido processo licitatório e para a 

implementar a aquisição das ações da CELG-T pela Companhia nos termos do Edital, sem 

qualquer limitação, podendo inclusive contratar garantias, prestar declarações, representar 

a Companhia na licitação, quitar dívidas, celebrar contratos, firmar termos e documentos, 

contratar assessores financeiro, jurídicos ou outros, contratar empresa especializada em 

avaliação de empresas, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria. 

 

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 

 


