ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2021

1.

DATA, HORA E LOCAL: 25 de março de 2021, às 16h10, na sede da Eletropaulo

Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Companhia"), na Avenida Dr. Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office
Park, no município de Barueri, estado de São Paulo, CEP 06460-040.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do §1º do artigo 11 do

Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Britaldo
Pedrosa Soares, Nicola Cotugno, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Marcia Sandra Roque Vieira
Silva e Regina Lucia Strepeckes.

3.

MESA: Sr. Mario Fernando de Melo Santos, na qualidade de Presidente; e Sra. Andrea

Leandro Valenzuela, na qualidade de Secretária.
4.

ORDEM DO DIA:

Temas para deliberação:

(i)

Deliberar sobre (i) a contratação de derivativo (na modalidade de swap) pela Companhia, junto a
instituições financeiras, relacionados à variação das taxas de juros de dívida a ser contratada pela
Companhia (“Swap”); (ii) a delegação de poderes à Diretoria da Companhia, para tomar, direta ou
indiretamente, por meio de procuradores, todas as providências e assinar todos os documentos
necessários à formalização da contratação do Swap, incluindo, mas sem se limitar, a negociação
e assinatura dos instrumentos necessários; e (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela
Diretoria e demais representantes legais da Companhia no âmbito da contratação do Swap;

(ii)

Contratação de operação financeira no montante de até R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões
de reais);

(iii) Contratação do fornecimento de Religadores de Média Tensão Monopolaris para a Companhia;
(iv) Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa
(Conforme a Política OP412);

(v) Dissolução do Comitê de Supervisão do Programa de Integridade;
(vi) Atualização do Modelo de Prevenção de Riscos Penais da Companhia;
(vii) Nomeação do Presidente do Conselho de Administração;
Temas para informação:

(viii) Apresentação dos resultados de 2020 da avaliação anual do Programa de Integridade e do Modelo
de Prevenção de Riscos Penais;
(ix) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2020;
(x) Resultado do monitoramento dos planos de ação de 2020 da Auditoria;
(xi) Panorama da Gestão (monitoramento de KPIs).
5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente

instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1

Quanto ao item (i) da Ordem do dia, aprovaram: (a) a contratação de derivativo (na modalidade

de swap) pela Companhia, junto a instituições financeiras, relacionados à variação dos encargos
financeiros de dívida no montante de até R$ 720.000.000,00, a ser contratada pela Companhia; (b) a
delegação de poderes à Diretoria da Companhia, para tomar, direta ou indiretamente, por meio de
procuradores, todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização da
contratação do Swap, incluindo, mas sem se limitar, a negociação e assinatura dos instrumentos
necessários; e (c) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria e demais representantes
legais da Companhia no âmbito da contratação do Swap.

5.2

Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovaram a contratação de operação financeira, até o

limite de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), com prazo de até 4 (quatro) anos, para
cobrir as necessidades de caixa da Companhia, de acordo com a avaliação das condições de mercado,
e viabilizada, sem se limitar: (a) na forma de empréstimo bancário com funding externo (Lei 4.131/62)
com contratação de derivativo; e /ou (b) por meio de empréstimo intercompany com funding externo
(Lei 4.131/62) com contratação de derivativo, com a Enel Finance International N.V.; e/ou (c) notas
promissória.
5.3.

Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovaram a contratação dos fornecedores S&C Electric

do Brasil Ltda. e Siemens Infraestrutura e Indústria Ltda., para o fornecimento de religadores
monofásicos de média tensão para a Companhia, nos termos e condições apresentados pela Diretoria
de Compras, os quais estão contidos no material disponibilizado aos conselheiros.

5.4.

Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, após análise da documentação apresentada pela

Diretoria de Compras e nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas
Relacionadas (OP412), aprovaram a celebração de contrato de prestação de serviços de Contact
Center, entre a Companhia e a AEC Centro de Contatos S.A., bem como, em cumprimento ao artigo
12, (xiii), do estatuto social da Companhia e nos termos e condições apresentados pela Diretoria de
Compras da Companhia, a licitação para contratação de serviços de Contact Center para a Companhia.

5.5

Quanto ao item (v) Ordem do Dia, após apresentação do tema pela Auditoria Interna da

Companhia, aprovaram a dissolução do Comitê de Supervisão do Programa de Integridade, criado em
28/03/2017 através da aprovação do Regulamento do Comitê de Supervisão do Programa de
Integridade, visando alinhar as práticas do Grupo Enel sobre o tema. Ao final da apresentação, foi
ressaltado pela Auditoria Interna da Companhia que a área seguirá reportando ao Conselho de
Administração as atividades relacionadas a supervisão do Programa de Integridade, contando com o
apoio e cooperação de todas as áreas da Companhia.

5.6

Quanto ao item (vi) Ordem do Dia, aprovaram atualização do Modelo de Prevenção de Riscos

Penais da Companhia para inclusões de melhorias no documento, nos termos apresentados pela
Auditoria Interna da Companhia e acordado com a Diretoria Jurídica.
5.7

Quanto ao item (vii) da Ordem do Dia, aprovaram a nomeação do Sr. Guilherme Gomes

Lencastre, brasileiro, casado, engenheiro de produção/civil, portador da carteira de identidade nº
12.253.322-7, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.340.147-32, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco
2, 6º andar, São Domingos, Niterói, RJ, CEP 24210–205, como

Presidente do Conselho de

Administração, em substituição ao Sr. Mario Fernando de Melo Santos, brasileiro, casado,
engenheiro, eletricista, portador do documento de identidade nº 406975, expedido pelo SSP/PE,
inscrito no CPF/MF sob o nº 000.541.194-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com
endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 7º andar, São Domingos, Niterói, RJ,CEP:
24210–205, o qual permanecerá como membro do Conselho de Administração da Companhia. Os
membros do Conselho de Administração registraram os agradecimentos ao Sr. Mário, por sua
excelente contribuição à Companhia durante todo o período em que atuou como Presidente do
Conselho de Administração, exaltando o comprometimento e dedicação no exercício de suas
atividades, bem como os votos de boas-vindas e sucesso ao Presidente do Conselho ora nomeado.

5.8

Quanto ao item (viii) Ordem do Dia, foram informados sobre os resultados de 2020 da avaliação

anual do Programa de Integridade e do Modelo de Prevenção de Riscos Penais, que incluía a revisão
do principais temas e componentes do Programa, as atividades de verificação interna e certificação
externa, para assegurar o adequado desenho e funcionado do Modelo, conforme apresentação
realizada pela Auditoria Interna da Companhia.

5.9

Quanto ao item (ix) Ordem do Dia, foram informados sobre o resultado da análise das

denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2020, evidenciando estatística, temas e medidas corretivas
adotadas pela administração, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia.

5.10

Quanto ao item (x) Ordem do Dia, foram informados sobre Resultado do monitoramento dos

planos de ação de 2020 da Auditoria Interna, conforme apresentação realizada pela referida área,
sendo destacado pelos Conselheiros o comprometimento da Auditoria Interna e das demais áreas da
Companhia envolvidas nos planos de ação.
5.11.

Quanto ao item (xi) Ordem do Dia, foram informados sobre o panorama da gestão, com o

acompanhamento dos principais KPIs da Companhia, bem como sobre a reunião com a Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e as providências que serão tomadas, devendo o Conselho de
Administração ser informado a respeito do tema.

6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada,

sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por
todos os membros do Conselho de Administração presentes.

Barueri, 25 de março de 2021.
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