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Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 04 de agosto de 2021 

 
Lavrada na forma sumária, conforme previsto no Art. 130 e seus parágrafos  

da Lei n° 6.404/76 

 
1) Hora, data e local: Realizada às 09 horas do dia 04 (quatro) do mês de agosto 
de 2021, na sede social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 
Paulista (“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre 
Crystal, 7° andar, São Paulo/SP, Cep: 04794-000. 
 
2) Convocação: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial Empresarial do 
Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 01, 02 e 03 de julho de 2021, nas páginas 
27, 09 e 21, respectivamente e no Jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 01, 
02 e 03 de julho de 2021, nas páginas E3, E4 e E3, respectivamente. 
 
3) Ordem do Dia: (i) eleger 1 (um) membro titular do Conselho de Administração, 
em eleição em separado pelos acionistas detentores de ações preferenciais; e (ii) 
convalidar a eleição de 1 (um) membro titular e respectivo suplente do Conselho 

Fiscal, em eleição em separado pelos acionistas minoritários detentores de ações 
ordinárias e 1 (um) membro titular e respectivo suplente do Conselho Fiscal, em 
eleição em separado pelos acionistas detentores de ações preferenciais.  
  
4) Presenças: Estão presentes nesta Assembleia 99,25% dos acionistas ordinaristas 
e 68,86% dos acionistas preferencialistas da Companhia, conforme constante no 

Livro de Presença de Acionistas. A Companhia informa que recebeu  54.330.345 votos 
a distância, conforme mapa de votação sintético disponibilizado à Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM o qual, lido pela Mesa, é disponibilizado para consulta dos 
acionistas presentes. 
  
5) Mesa: Presidente: Fernando Augusto Rojas Pinto; Secretária: Andrea Mazzaro 
Carlos De Vincenti. 

 
6) Deliberações:  Observadas as orientações de voto a distância arquivadas na 
sede da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações: 
 
(i) Eleger 1 (um) membro titular do Conselho de Administração, em eleição 
em separado pelos acionistas detentores de ações preferenciais. Mediante  
votos favoráveis de 67,57%, reprovação de 0,01% e com abstenção de 1,28%, foi 

aprovada pelos acionistas preferencialistas a proposta da acionista ELETROBRAS, 
para eleição do Sr. Fernando Simões Cardozo, brasileiro, casado, engenheiro 
eletricista, portador do passaporte da República Federativa do Brasil n° FT136098, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 002.405.377-50, domiciliado na Rua Senador Vergueiro, 
218, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro independente do 
Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a realização da 
Assembleia Geral Ordinária do exercício social de 2022, em substituição ao Sr. 

Roberto Brigido do Nascimento, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do 
documento de identidade nº 891029754-CREA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
955.003.407-00, residente e domiciliado na Avenida Flamboyants da Península, nº 
300, bloco 4, apt. 502, Rio de Janeiro/RJ, ficando consignada a exoneração do seu 
cargo nesta data. O membro independente do Conselho de Administração ora eleito 



                                              

tomará posse em seu cargo em até 30 (trinta) dias, mediante assinatura de termo 
de posse no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração e do Termo de 
Anuência ao Regulamento do Nível 1 da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, ocasião na qual 
firmará também declaração confirmando que não está impedido por lei para 
investidura no cargo, nem está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que 
o impeça de exercer a atividade mercantil, obedecendo aos requisitos, impedimentos 
e procedimentos previstos no disposto no artigo 162 da Lei nº 6.404/76 e na 
Instrução CVM 367/02, permanecendo todos os mencionados documentos 
arquivados na sede da Companhia. 
 
(ii) Convalidar a eleição de 1 (um) membro titular e respectivo suplente do 

Conselho Fiscal, em eleição em separado pelos acionistas minoritários 
detentores de ações ordinárias e 1 (um) membro titular e respectivo 
suplente do Conselho Fiscal, em eleição em separado pelos acionistas 
detentores de ações preferenciais. Mediante votos favoráveis de 9,75%, foi 
aprovada pelos acionistas ordinaristas minoritários, em votação em separado, a 
proposta da acionista ELETROBRAS para convalidação da eleição do Sr. Pablo Saint 
Just Lopes, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade 
nº 10.126.057-8-SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.797.167-00, domiciliado 
na Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 458, Casa 03, Ramos/RJ e da Sra. Dilma Maria 
Teodoro, brasileira, casada, economista, portadora do documento de identidade n° 
00002221169-SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 757.955.079-20, domiciliada na 
Rua Morais e Silva, 51, apt. 1605, Bloco 1, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, como 
membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal da Companhia, até 
a realização da Assembleia Geral Ordinária do exercício social de 2022. Ainda, 

também em votação em separado e mediante  votos favoráveis de 67,58% e com 
abstenção de 1,28%, foi aprovada pelos acionistas preferencialistas a proposta da 
acionista ELETROBRAS para convalidação da eleição da Sra. Andrea Costa 
Amancio Negrão, brasileira, casada, economista, portadora do documento de 
identidade nº 22.818-4-CORECON/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 014.756.247-35, 
domiciliada na Praia de Botafogo, 198, apt. 602, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ e da 

Sra. Raquel Mazal Krauss, brasileira, casada, economista, portadora do documento 
de identidade RG. n° 05.608.905-5-DETRAN-RJ, inscrita no CPF/ME sob o n° 
880.831.797-87 e residente na Rua Pereira da Silva, n° 586-503, Laranjeiras, Rio de 
Janeiro/RJ, como membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal 
da Companhia, até a realização da Assembleia Geral Ordinária do exercício social de 
2022. Os membros acima, cujos mandatos atuais foram convalidados nesta 
Assembleia, já firmaram os respectivos termos de posse e declarações previstas em 

lei, permanecendo todos os mencionados documentos arquivados na sede da 
Companhia. 
 
7) Documentos Arquivados na sede da Companhia: A mesa registra o 
arquivamento dos boletins de voto a distância, dos mapas de votação sintético e 
consolidado. 
 

8) Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da 
presente ata na forma de sumário que, após lida e achada conforme, foi assinada 
pelos acionistas presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas 
assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações. 
Fernando Augusto Rojas Pinto – Presidente; Andrea Mazzaro Carlos de Vincenti – 
Secretária. Acionistas Presentes: ISA CAPITAL DO BRASIL S.A.; ELETROBRAS – 
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.; BEST INVESTMENT CORPORATION 

CARMIGNAC EMERGENTS; CARMIGNAC PORTFOLIO – EMERGENTS; FP 
CARMIGNAC EMERGING MARKETS; NOMURA MULTI MANAGERS FUND V - GLOBAL 
INFRATRUCTURE EQUITY PREMIUM; IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE; IT NOW 
IGCT FUNDO DE INDICE; ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI; ITAU 
SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; ITAÚ AÇÕES 



                                              

DIVIDENDOS FI; ITAÚ S&P B3 LOW VOLATILITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES. 

              
Declaro que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. 

 
 
 

 
Andrea Mazzaro Carlos De Vincenti  

Secretária 
 


