
  
 
 
  

   

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 394ª Reunião do Conselho de Administração 

 

 

Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 (vinte e oito) do mês de outubro de 2021, às 

18hs, 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, Bernardo Vargas Gibsone, o Vice-

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.  

 

Mesa: Bernardo Vargas Gibsone – Presidente; e Carlos José da Silva Lopes – Secretário. 

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: Após análise dos materiais de apoio apresentados, o 

Conselho de Administração decidiu, sem ressalvas e por unanimidade: 

 

(i) Contas do Terceiro Trimestre/2021. Atendendo ao disposto na Lei nº 

6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas – LSA), aprovar as Demonstrações Financeiras 

relativas ao trimestre social findo em 30 de setembro de 2021. 

 

(ii) Distribuição de Dividendos Intermediários. Nos termos do parágrafo 1º, do artigo 

36, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a distribuição dos dividendos intermediários 

aos acionistas da Companhia, no valor de R$ 348.803.596,77 (trezentos e quarenta e oito 

milhões, oitocentos e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), 

correspondentes a R$ 0,529386 por ação de ambas as espécies, os quais serão distribuídos 

com base no lucro registrado nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2021 

e na realização da reserva especial de lucros a realizar e serão imputados aos dividendos 

obrigatórios relativos ao exercício findo em 2021, conforme o disposto no artigo 202 da 

LSA, cujo pagamento será realizado até 17 de novembro de 2021, “ad referendum” da 

Assembleia Geral Ordinária a se realizar no prazo legal. As ações da Companhia serão 

negociadas “ex-direito” a dividendos a partir de 04 de novembro de 2021, inclusive, com 

a data de corte de 03 de novembro de 2021. Os membros da diretoria ficam autorizados 

a praticar todos os atos necessários ao pagamento dos dividendos ora aprovados.  

 



  
 
 
  

   

(iii) Juros sobre Capital Próprio (JCP). Nos termos do parágrafo 3º, do artigo 36, do 

Estatuto Social da Companhia, aprovar a distribuição de JCP, no valor bruto de R$ 

514.531.855,34 (quinhentos e quatorze milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitocentos 

e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), correspondentes a R$ 0,780915 por 

ação de ambas as espécies, sujeito à retenção do Imposto de Renda na Fonte à alíquota 

de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou 

imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça 

alíquotas diversas. Os JCP, líquidos do imposto de renda na fonte, estão sendo distribuídos 

com base no lucro registrado nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2021 

e na realização da reserva especial de lucros a realizar e serão imputados aos dividendos 

obrigatórios relativos ao exercício de 2021, conforme artigo 202 da Lei das S.A., artigo 9º, 

parágrafo 7º, da Lei 9.249/95 e item V da Deliberação CVM 207/96, cujo pagamento será 

realizado até 17 de novembro de 2021, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a 

se realizar no prazo legal. As ações da Companhia serão negociadas “ex-direito” a JCP a 

partir de 04 de novembro de 2021, inclusive, com a data de corte de 03 de novembro de 

2021. Os membros da diretoria ficam autorizados a praticar todos os atos necessários ao 

pagamento dos juros sobre o capital próprio ora aprovados. 

 

(iv) Abertura de Filiais – Estado de São Paulo. Aprovar, nos termos do parágrafo 

único, Artigo 3º, do Estatuto Social da Companhia, a proposta de abertura das 

seguintes filiais localizadas no estado de São Paulo: 

 

a) Filial “SE Itararé I”: localizada no município de Itararé, estado de São Paulo, na Rua 

Itaporanga, nº 1210, bairro Centro, CEP: 18460-023, Subestação Itararé I;  

 

b) Filial “SE Centro CTR”: localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, 

na Alameda Glete, nº 801, bairro Campos Elíseos, CEP: 01215-001, Subestação 

Centro CTR; 

 

c) Filial “SE Centro CTT”: localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, 

na Avenida Embaixador Macedo Soares, nº 290, bairro Vila Anastácio, CEP: 05095-

035, Subestação Centro CTT; 

 

d) Filial “SE Valparaíso”: localizada no município de Valparaíso, estado de São Paulo, na 

Rodovia Marechal Rondon, s/n, km 587, bairro Centro, CEP: 16880-000, Subestação 

Valparaíso; e 

 

e) Filial “SE Tietê”: localizada no município de Tietê, estado de São Paulo, na Rua Plinio 

Crocce, nº 873, bairro Shangri La, CEP: 18530-000, Subestação Tietê. 

 

As filiais acima relacionadas têm como atividade principal a Transmissão de Energia Elétrica 

– CNAE IBGE 35.12-3-00. Os membros da diretoria da Companhia e seus demais 

representantes legais ficam autorizados para praticarem todos e quaisquer atos 

necessários à abertura e regularização destas filiais. 

 

 

 

 
(terceira e última página da ata da 394ª Reunião do Conselho de Administração da CTEEP – Companhia de 

Transmissão de Energia Elétrica Paulista, realizada em 28 de outubro de 2021) 



  
 
 
  

   

 

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 da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões 

do Conselho de Administração da Companhia. 

 

 

 

 

Carlos José da Silva Lopes  

Secretário 

 

 

 

 


