AES TIETÊ ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.183.550
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2016
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 3 de novembro de 2016, às 13h00, na Avenida Dr.

Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação feita nos termos do estatuto social da

Companhia, estando presentes os Srs. Roberto Lamb (por teleconferência), Mario Shinzato, Edward
Ruiz, Carlos Eduardo Teixeira Taveiros e Maria Elvira Lopes Gimenez. Presente, sem direito a voto
nas deliberações, o conselheiro fiscal suplente Sr. Newton Akira Fukumitsu.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Lamb e secretariados pela Sra. Soila

Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4.

ORDEM DO DIA: Pauta conjunta com o Conselho de Administração no dia 03 de novembro

de 2016, às 13h00: (i) Fluxo de caixa e covenants; (ii) Relatório de informações trimestrais relativo ao
3º trimestre de 2016; e (iii) Proposta de distribuição de dividendos intermediários. Pauta específica do
Conselho Fiscal: (iv) Parecer do Conselho Fiscal.
5.

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

instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal, assistiram à reunião do Conselho de
Administração da Companhia que:
5.1.

Tomou conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, Diretor

Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, de informações a respeito dos
cenários para o fluxo de caixa e covenants financeiros da Companhia.
5.2.

Analisou e aprovou as informações contábeis intermediárias da AES Tietê Energia S.A.

(“Companhia”), contidas no seu Formulário de Informações Trimestrais – ITR referente aos trimestre
e período de nove meses findos em 30 de setembro de 2016, que compreendem o balanço
patrimonial em 30 de setembro de 2016 e respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, para os
períodos de três e de nove meses findos naquela data, incluindo as respectivas notas explicativas,.
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5.2.1.

Analisou e aprovou a proposta da Diretoria para distribuição de dividendos intermediários,

aprovada pelo Conselho de Administração nesta data, no montante de R$97.460.432,48, sendo
R$0,049538060 por ação ordinária e preferencial, equivalente a R$0,247690300 para cada unit de
emissão da Companhia, que corresponde a 100% do lucro líquido ajustado da Companhia no 3º
trimestre de 2016, e que considerou também as projeções de fluxo de caixa para o final do exercício e
para o exercício seguinte as quais, no entendimento da Administração, suportam a decisão de
pagamento de dividendos relativos ao terceiro trimestre, assim como aos demais compromissos de
caixa da Companhia.
6.

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Encerrada a reunião do Conselho de Administração,

reuniu-se em separado o Conselho Fiscal para deliberar sobre a emissão de seu parecer. Com base
nas discussões e indagações realizadas e pelas evidências a que os conselheiros tiveram acesso, o
Conselho Fiscal emitiu o seguinte “PARECER DO CONSELHO FISCAL. O Conselho Fiscal, no
exercício de suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, analisou as informações
contábeis intermediárias da AES Tietê Energia S.A. (“Companhia”), contidas no seu Formulário de
Informações Trimestrais – ITR referente aos trimestre e período de nove meses findos em 30 de
setembro de 2016, aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião desta data,
com a presença dos conselheiros fiscais. As minutas foram recebidas e analisadas individualmente
pelos conselheiros antecipadamente à reunião. Os questionamentos, indagações e sugestões dos
conselheiros foram discutidos com a Administração e com os representantes da Ernst & Young
Auditores Independentes. O Conselho Fiscal examinou o “Relatório sobre a revisão de informações
trimestrais” executado pelos auditores independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores
Independentes S.S., elaborado conforme a NBC TR 2410, a qual estabelece que a revisão de
informações intermediárias pela auditoria independente não fornece base para uma opinião sobre se
as informações contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, de
acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, pois diferentemente da auditoria, a revisão
não é planejada para obter segurança razoável de que as informações intermediárias não
apresentam distorção relevante. Com base nas evidências a que tiveram acesso, e nos seus
trabalhos de indagação, os conselheiros fiscais não tiveram conhecimento de nenhum fato ou
evidência que indique que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações
trimestrais acima referidas não estejam em condições de ser divulgadas para apreciação pelos
acionistas da Companhia. O Conselho Fiscal também analisou os cenários para o fluxo de caixa que
embasaram a proposta de distribuição de dividendos intermediários aprovada pelo Conselho de
Administração. A OPINIÃO do Conselho Fiscal é favorável à proposta de distribuição de dividendos
intermediários e divulgação das referidas Informações Trimestrais, nos termos aprovados pelo
Conselho de Administração da Companhia nesta data. Barueri, SP, 03 de novembro de 2016. ”
7.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por

encerrada, sendo lavrada a presente ata, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
Barueri, 03 de novembro de 2016.
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