
 

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
Companhia Aberta 

CNPJ nº 02.998.611/0001-04 
NIRE nº 35.3.0017057-1 

 
Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 03/2022 

 
 
Data, Hora e Local: Realizada no dia 23 (vinte e três) do mês de fevereiro de 2022, às 
17hs, na modalidade virtual, tendo como referência a 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, 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: 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. 
 
Ordem do Dia e Deliberações:  
 
(i) Manifestar sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras e as contas da Diretoria referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Atendendo ao disposto na Lei nº 6.404/76 e no estatuto social da 
Companhia, após análise e discussão, os Membros do Conselho de Administração 
aprovaram, sem ressalvas e por unanimidade, o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e dos 
Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
 
(ii) Proposta para a destinação do lucro líquido e a distribuição dos dividendos do 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Considerando que no exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia registrou lucro líquido (“Lucro 
Líquido”) atribuído no montante de R$ 3.018.599.169,54 (três bilhões, dezoito milhões, 
quinhentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro 
centavos), acrescido de R$ 3.797.579,02 (três milhões, setecentos e noventa e sete mil, 
quinhentos e setenta e nove reais e dois centavos) decorrentes de dividendos e juros sobre 
capital próprio prescritos em benefício da Companhia, totalizando o montante de R$ 
3.022.396.748,56 (três bilhões, vinte e dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, 



  
 

   

setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme evidenciado na 
demonstração de resultados constantes das demonstrações financeiras da Companhia, do 
qual os Membros do Conselho de Administração da Companhia propõe aos acionistas: 

(a) Não constituir a reserva legal tendo em vista que a Companhia alcançou o limite de 
constituição, nos termos do §1º do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; 

(b) Destinar a importância de R$ 1.713.367.592,06 (um bilhão, setecentos e treze 
milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e seis 
centavos) para a conta constituição de reserva especial de lucros a realizar, líquida; 

(c) Ratificar a distribuição de dividendos intermediários distribuídos e já integralmente 
adiantados aos acionistas ao longo do exercício social de 2021, no montante de R$ 
679.920.130,13 (seiscentos e setenta e nove milhões, novecentos e vinte mil, cento 
e trinta reais e treze centavos), conforme deliberado pelo Conselho de Administração 
da Companhia nas Reuniões realizadas em 01 de julho de 2021 e 28 de outubro de 
2021; 

(d) Ratificar a declaração do Juros Sobre o Capital Próprio (JCSP) já integralmente 
adiantados aos acionistas ao longo do exercício social de 2021, no montante de R$ 
629.109.026,37 (seiscentos e vinte e nove milhões, cento e nove mil, vinte e seis reais 
e trinta e sete centavos) conforme deliberado pelo Conselho de Administração da 
Companhia nas Reuniões realizadas em 28 de outubro de 2021 e 17 de dezembro de 
2021. 

 
(iii) Convocar a Assembleia Geral Ordinária. Os Membros do Conselho de 
Administração decidiram, por unanimidade, aprovar a convocação da Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia, a ser realizada em 24 de março de 2022, às 9h (nove horas), em 
sua sede social, localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida 
das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C - Crystal, 7º andar, CEP 04794-000, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras,  
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, 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 findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) eleger os membros do Conselho 
Fiscal, efetivos e suplentes; (iv) definir o número de membros do Conselho de 
Administração e deliberar sobre sua eleição; (v) fixar o montante global da remuneração 
dos administradores da Companhia; e (vi) fixar o montante global da remuneração dos 
membros efetivos do Conselho Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   

(terceira e última página da ata da Reunião do Conselho de Administração nº 03/2022 da CTEEP – Companhia 
de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, realizada em 23 de fevereiro de 2022 às 17hs) 

 
 
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 

 


