ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
NIRE n° 35.300.050.274
CNPJ/MF n° 61.695.227/0001-93

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2018

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 09 de março de 2018, às 11h00, 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 Estatuto Social da
Companhia, com a presença dos Srs. Mário Shinzato, Mario Daud Filho, Raimundo Cláudio
Batista, Wilton de Medeiros Daher e Karen Sanchez Guimarães. Também estavam presentes a
conselheira suplemente Maria Carmen Westerlund Montera e os representantes da Ernst Young
Auditores Independentes, Srs. Marcos Quintanilha, Sergio Noya e Juliana Borja.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mario Daud Filho e secretariados pelo Sr. Mário
Shinzato.

4. ORDEM DO DIA: 4.1. Opinião acerca das demonstrações contábeis e correspondentes notas
explicativas, e sobre o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2017.
5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente
instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal:

5.1.

Aprovaram, por unanimidade de votos, que as demonstrações contábeis e

correspondentes notas explicativas e o relatório da administração .relativos ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017, encontram-se em condições de serem encaminhadas a
Assembleia Geral de Acionistas para apreciação e votação nos termos do Parecer anexado à
presente Ata como Anexo I.

5.1.1.

Os membros do Conselho Fiscal registraram que, no cumprimento de suas

funções legais e estatutárias, acompanharam o trabalho dos auditores independentes mediante
entrevistas e solicitações de esclarecimentos sobre o entendimento das questões contábeis e
patrimoniais relevantes da Companhia, em sessões conjuntas com o Conselho de Administração
e a Diretoria da Companhia (a “Administração”) e em sessões em separado com os
representantes da Auditoria Independente. O Conselho Fiscal também acompanhou e discutiu
com a Administração, ao longo do exercício, as questões relevantes de gestão e desempenho

dos negócios, e do planejamento dos investimentos, bem como das divulgações para os
acionistas. O Conselho Fiscal questionou a Administração, ao longo do exercício, sobre a
efetividade dos controles internos por ela implantados e gerenciados, recebendo a informação
de que os referidos controles são adequados e efetivos, assegurando a integridade das
informações relatadas nas demonstrações contábeis. Esse procedimento foi complementado por
entrevistas realizadas ao longo do exercício de 2017 em sessões conjuntas com a Administração
e em separado com os responsáveis pela Auditoria Interna da Companhia e com o
acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna, do Relatório de Auditoria
Independente, Relatório do Comitê de Auditoria e das respectivas providências da
Administração. O Conselho Fiscal realizou entrevistas com a área de gestão de riscos, sobre o
acompanhamento dos riscos relevantes. O Conselho Fiscal avaliou o conforto da Auditoria
Independente com os seus trabalhos de obtenção de evidências a respeito dos valores e
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis da Companhia. Os trabalhos
desenvolvidos pelo Conselho Fiscal no decorrer do exercício, fundamentaram sua opinião aqui
expressa.

5.1.2. Foi registrado que, face à apuração, no exercício social de 2017, de um prejuízo de R$
844.424.278,14, que (i) deduzido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$
73.966.438,89; e (ii) deduzido do montante relativo a dividendos e juros sobre capital próprio
prescritos no valor de R$358.007,06; perfaz um prejuízo líquido ajustado de R$770.099.832,19,
não haverá distribuição de dividendos aos acionistas, sendo o referido prejuízo absorvido pela
reserva de lucros estatutária, nos termos do artigo 189, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por
encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada
conforme e assinada.
Barueri, 09 de março de 2018.
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ANEXO I

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A.

NIRE 35300050274
CNPJ/MF no 61.695.227/0001-93

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Companhia”),
dentro de suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, com base nas informações
e esclarecimentos da auditoria externa e nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos
realizados ao longo do exercício e considerando, ainda, o Relatório do Auditor Independente
sobre as Demonstrações Contábeis emitido pela Ernst Young Auditores Independentes, e
Relatório emitido pelo Comitê de Auditoria da Companhia, opina por unanimidade que as
Demonstrações Contábeis e correspondentes Notas Explicativas e o Relatório Anual da
Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, estão em
condições de serem apreciados pelos acionistas da Companhia, quando da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária prevista para ocorrer em 27 de abril de 2018.

Barueri, 09 de março de 2018.
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