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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE ABRIL 2022

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de abril de 2022, às 19h, na sede social
da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Companhia”), localizada na Av.
das Nações Unidas, 14401, 17°ao 23º and., conj. 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes,
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124,
§ 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), tendo em vista a presença do acionista representando a integralidade do capital social
votante da Companhia. Presentes, também, os Srs. Guilherme Lencastre, Presidente do
Conselho de Administração e Max Xavier Lins, Diretor Presidente da Companhia. O Sr.
Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo – CRC RJ092563/O-1, representante da KPMG
Auditores Independentes S.S., contratada pela Companhia para auditar as demonstrações
financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, em atenção ao §1º do artigo
134 da Lei das Sociedades por Ações, esteve à disposição da Assembleia.
3.
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES: (a) o relatório da administração, as demonstrações
contábeis e respectivas notas explicativas, o relatório anual da KPMG Auditores Independentes
S.S., relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, foram publicados, nos
termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, no Jornal Valor Econômico, na edição
de 11 de março de 2022, nas páginas C7 a C19, ficando a Companhia dispensada de publicálas no Diário Oficial do Estado por enquadrar-se nos termos do Art. 289, inc. I, Lei das
Sociedades por Ações; (b) Publicação do Aviso aos Acionistas previsto no caput do artigo 133
da Lei das Sociedade por Ações dispensada, na forma do §5º do mesmo artigo.
4.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelos Sr. Guilherme Gomes Lencastre e
secretariados pela Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure.
5.
ORDEM DO DIA: (A) em Assembleia Geral Extraordinária: (i) alteração do artigo 8º
do Estatuto Social da Companhia para aumentar o prazo do mandato dos membros do
Conselho de Administração de 2 (dois) para 3 (três) anos; e (B) em Assembleia Geral
Ordinária: (i) aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do
exercício encerrado em 2021, acompanhados do relatório dos auditores independentes; (ii)

destinação dos resultados do exercício de 2021 e distribuição de dividendos; (iii) fixação do
número de membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) eleição de membros
do conselho; e (v) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.
6.
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia
e respectivos documentos colocados à disposição do acionista, foi deliberado, pela
unanimidade dos acionistas presentes, o quanto segue:
6.1.
Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a
transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das
Sociedades por Ações.
(A)

Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.2
Quanto ao item (i) da Ordem do dia, aprovar a alteração do artigo 8º do Estatuto Social
da Companhia para aumentar o prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração
de 2 (dois) para 3 (três) anos, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 8° O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três)
membros, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a
reeleição.”

(B)

Em Assembleia Geral Ordinária:

6.3.
Quanto ao item (i) da Ordem do dia, aprovar as contas da administração, as
demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório dos auditores
independentes e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2021.
6.4.
Quanto ao item (ii) da Ordem do dia, aprovar a proposta da Administração de destinação
do resultado, face à apuração do lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de
2021, no montante total de R$1.141.433.495,06 (um bilhão, cento e quarenta e um milhões,
quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), que: (a)
acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$ 67.804.027,45 (sessenta e sete
milhões, oitocentos e quatro mil, vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos); e (b) tendo em
vista que o saldo da reserva legal acrescido do montante da reserva de capital atingiu limite de
30% do capital social da Companhia, nenhuma parcela do lucro líquido será destinada à reserva
legal, nos termos do artigo 193, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, perfaz um lucro líquido

2

ajustado de R$ 1.209.237.522,51 (um bilhão, duzentos e nove milhões, duzentos e trinta e sete
mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), que será destinado da seguinte
forma:
a)
o montante de R$ 241.000.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões de reais)
declarado em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27/10/2021, à título
de à título de juros sobre o capital próprio sobre o lucro líquido apurado de janeiro a
setembro de 2021 imputáveis ao dividendo obrigatório, conforme dispõe o artigo 25, §2º
e § 6º do Estatuto Social da Companhia;
b)
o montante de R$ 97.459.380,63 (noventa e sete milhões, quatrocentos e
cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta reais, sessenta e três centavos), será declarado
como dividendo obrigatório, conforme dispõe o artigo 25, § 2º do Estatuto Social da
Companhia; e
c)
após a dedução do dividendo obrigatório, o montante de R$870.778.141,88
(oitocentos e setenta milhões, setecentos e setecentos e setenta e oito mil, cento e
quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) será declarado como dividendos
complementares ao dividendo obrigatório.
6.4.1 Consignar que os dividendos declarados nos termos do item (b) e (c) acima, serão pagos
até 31 de dezembro de 2022, em uma ou várias parcelas, conforme disponibilidade de caixa da
Companhia, ao acionista detentor de ações da Companhia na data-base de 18 de abril de 2022.
6.5
Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovar a fixação do número de 9 (nove) membros
para compor o Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato de 3 (três)
anos, a findar-se na Assembleia Geral Ordinária que vier a ser realizada no exercício de 2025.
6.6
Quanto ao item (iv) da Ordem do dia, aprovar, após a análise dos currículos e demais
informações pertinentes, a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandado
de 3 (três) anos, a findar-se na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar
as demonstrações contábeis do exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2024, a saber:
6.6.1 Conforme previsto no artigo 8º, §§ 1° e 2° do Estatuto Social da Companhia, o
Presidente da Assembleia informou que, em processo concluído em 18 de abril de 2022, o Sr.
ALEXANDRE MEDUNECKAS, brasileiro, casado, técnico em eletrotécnica, portador da
Carteira de Identidade RG n.º 32028748, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º
285.553.898-01, residente e domiciliado na Rua Cariri Velho, nº 76, casa 5, Vila Carmosina,
São Paulo – SP, CEP 08295-280, foi eleito para integrar o Conselho de Administração da
Companhia, na qualidade de representante dos empregados. Assim, fica homologada pela
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Assembleia Geral Ordinária a eleição do representante dos empregados para o Conselho de
Administração.
6.6.2 Em seguida, foram eleitos os Srs.:
(i)
GUILHERME GOMES LENCASTRE, brasileiro, casado, engenheiro, portador
do documento de identidade nº 12253322-7, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no
CPF/ME sob nº 045.340.147-32, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas,
14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000;
(ii)
BRITALDO PEDROSA SOARES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG nº 228.266, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob
o nº 360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 2513, apartamento nº 501, Bairro
Lagoa, CEP 22470-002;
(iii)
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, com endereço profissional na Av. das
Nações Unidas, 14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes,
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000;
(iv)
NICOLA COTUGNO, italiano, casado, engenheiro mecânico, portador da RNM
nº F0415510, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.191.267-99, com endereço profissional
na Av. das Nações Unidas, 14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila
Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000;
(v)
GINO CELENTANO, italiano, divorciado, engenheiro eletricista, portador do
documento de identidade RNM nº F375419E e inscrito no CPF sob o nº 716.929.05104, com endereço profissional na Av. das Nações Unidas, 14401, 23º andar, conjunto
231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 04794-000;
(vi)
MÁRCIA SANDRA ROQUE VIEIRA SILVA, brasileira, casada, engenheira,
portadora da cédula de identidade RG nº 2003002198717, expedida pela SSP/CE,
inscrita no CPF/ME sob nº 275.382.303-00, com endereço profissional na Av. das
Nações Unidas, 14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes,
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000;
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(vii)
ANA CLAUDIA GONÇALVES REBELLO, brasileira, divorciada, advogada,
portadora do documento de identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, inscrita no
CPF/ME sob o nº 011.914.537-58, com endereço profissional na Av. das Nações
Unidas, 14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes, Município de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000; e
(viii) MÁRCIA MASSOTTI DE CARVALHO, brasileira, casada, economista,
portadora do documento de identidade n° 10.432.558-4, expedido pelo DIC, inscrita no
CPF/MF sob o nº 043.055.727-29, com endereço profissional na Av. das Nações
Unidas, 14401, 23º andar, conjunto 231, Torre B1, Aroeira, Vila Gertrudes, Município de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000.
6.6.3 Fica registrada a eleição, como conselheiro independente, do Sr. BRITALDO
PEDROSA SOARES, acima qualificado.
6.6.4 Consignar que, com base nas informações recebidas pela Administração da
Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado à Acionista que os conselheiros
ora eleitos declararam, sem qualquer ressalva, sob as penas da lei, que não estão impedidos,
por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedades, conforme
mencionado no artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 2º da Instrução
CVM nº 367/2002.
6.6.5 A efetiva investidura dos membros eleitos nos respectivos cargos fica condicionada à
assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho
de Administração em até 30 dias contados desta data.
6.7
Quanto ao item (v) da Ordem do dia, aprovar a remuneração global anual dos
Administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no exercício de
2023, no montante total de até R$ 13.871.881,18 (treze milhões, oitocentos e setenta e um mil,
oitocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), dos quais o valor de até R$ 12.905.399,98
(doze milhões, novecentos e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito
centavos) caberá à Diretoria e o valor de até R$ 966.481,20 (novecentos e sessenta e seis mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos) ao Conselho de Administração da
Companhia.
7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, pelo
tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada
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pelo Presidente da Assembleia, pelo Acionista e pela Secretária, ficando autorizada a
publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo
130 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

Mesa:

Guilherme Gomes Lencastre
Presidente

Maria Eduarda Fischer Alcure
Secretária
Acionista Presente:

Enel Brasil S.A.
Maria Eduarda Fischer Alcure
Procuradora
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