
  
 
 
  

   

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 Reunião do Conselho de Administração nº 02/2022 

 

 

Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 do mês de fevereiro de 2022, às 17h, 

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

Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), tendo como referência a 

sede da 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 (“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, Gustavo Carlos Marin 

Garat, e os demais membros do Conselho de Administração, a saber: César 

Augusto Ramírez Rojas, Carolina Botero Londoño, Fernando Augusto Rojas Pinto, 

Luís Alberto Rodríguez Ospino, Fernando Simões Cardozo e Orivaldo Luiz 

Pellegrino. Como convidados os Srs. Rui Chammas - Diretor Presidente; Carisa 

Santos Portela Cristal - Diretora Executiva de Finanças e Relações com 

Investidores e Carlos José da Silva Lopes - Diretor Jurídico e Societário. 

 

Mesa: Gustavo Carlos Marin Garat – 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. 

 

Iniciada a reunião o Conselheiro Orivaldo Luiz Pellegrino declarou conflito de 

interesses em relação à matéria objeto da ordem do dia, e, portanto, se absteve 

de votar. 

 

Ordem do Dia e Deliberação: Após análise da proposta apresentada pela 

Diretoria, o Conselho de Administração aprovou, por maioria de votos e sem 

ressalvas:  

 

(i) A Retirada de Patrocínio do Plano PSAP CTEEP, inscrito no CNPB sob nº 

1979.0031-65, mantido perante a Fundação Cesp (Vivest) pela Companhia, 

autorizando a Diretoria e seus demais representantes legais a praticarem 

todo e qualquer ato necessário à realização da Retirada de Patrocínio ora 

aprovada, inclusive, mas não se limitando, a contratações, interações com 



  
 
 
  

   

a PREVIC e outros agentes, assim como proceder à liquidação financeira da 

operação quando necessário. 

(ii) A Ratificação de todos os atos já praticados pelos membros da Diretoria da 

Companhia e seus demais representantes legais, relacionados ao processo 

de supracitada no item (i) acima. 

(iii) Que a Companhia possa oferecer o Plano de Aposentadoria de Contribuição 

Definida ISA CTEEP - ISA CTEEP PREV, inscrito no CNPB sob nº 2022.0005-

11, aos empregados da Companhia nos termos do Regulamento, conforme 

previsão do artigo 16 da lei complementar nº109 de 29 de maio de 2001.  

 

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.  

 

Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti 

Secretária 


