AES TIETÊ S.A.
NIRE 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2015
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 02 de julho de 2015, às 15h30, na Avenida
Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré,
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do estatuto
social da Companhia, estando presentes os Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera, Britaldo
Pedrosa Soares, Francisco Jose Morandi Lopez, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, Vincent
Winslow Mathis, Kazi Kamhul Hasan, Paulo Roberto Robin Carvalho, Sérgio Silva do
Amaral.
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Arminio Francisco Borjas Herrera e
secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4.
ORDEM DO DIA: (i) Convocação da assembleia geral extraordinária prevista,
para ser realizada no dia 05 de agosto de 2015, que terá como ordem do dia a substituição
de um membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Ratificação da
renovação do contrato de prestação de serviços a ser celebrado entre a Companhia e
LinkedIn Inc.; (iii) Segundo termo aditivo ao contrato de prestação de serviços para
recapacitação e modernização da UG-01 da UHE Bariri, a ser celebrado entre a Companhia
e a Alstom Energias Renováveis Ltda., no valor de total de R$ 32.236.979,28; (iv)
Compromissos, metas de sustentabilidade e KPIs de acompanhamento – 2015-2019; e (v)
Panorama dos negócios da Companhia.
5.
DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e
validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
5.1. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Vinícius
Oliveira da Silva, profissional indicado pela Companhia, a convocação da assembleia geral
extraordinária prevista para realizar-se em 05 de agosto de 2015, que terá como ordem do

dia a eleição de um membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em
substituição ao Sr. Marcelo de Carvalho Lopes, que renunciou ao cargo em 18 de junho de
2015.
5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Marcelo
Alves Pereira, profissional indicado pela Companhia, a renovação do contrato de prestação
de serviços celebrado entre a Companhia e LinkedIn Inc. para serviços de suporte em
recrutamento, no montante de USD3.600,00 (três mil e seiscentos dólares americanos),
pelo prazo de 12 meses.
5.3. Tomaram conhecimento, nos termos informados, pelo Sr. José Gerardo Copello,
profissional indicado pela Companhia, do segundo termo aditivo ao contrato de prestação
de serviços para recapacitação e modernização da UG-01 da UHE Bariri, celebrado entre a
Companhia e a Alstom Energias Renováveis Ltda., no valor de total de R$32.236.979,28,
incluindo escopos técnicos e prorrogação da vigência até 30 de novembro de 2015. Fica
consignado que a aprovação pelo Conselho de Administração para a celebração deste
termo aditivo foi dispensada tendo me vista a delegação concedida à Diretoria da
Companhia por este colegiado na reunião realizada no dia 07 de agosto de 2013 para
contratar a execução de eventuais adicionais técnicos, limitados a 10% do valor total do
contrato em referência.
5.4. Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Paulo Camillo Vargas
Penna, Diretor Vice-Presidente da Companhia, dos compromissos, metas de
sustentabilidade e KPIs de acompanhamento – 2015-2019, sendo discutida a estratégia da
Companhia para o período, em especial no que se refere à satisfação do cliente,
desenvolvimento de negócios, eficiência no uso de recursos e disciplinas na execução e
engajamento dos públicos de relacionamento.
5.5. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo
apresentados os seguintes assuntos: segurança, desempenho operacional, comercialização
e regulação, negócios de geração, financeiro, auditoria interna e jurídico.
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, 02 de julho de 2015.
Mesa:

Arminio Francisco Borjas Herrera
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Arminio Francisco Borjas Herrera

Britaldo Pedrosa Soares

Francisco Jose Morandi Lopez

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino

Vincent Winslow Mathis

Kazi Kamhul Hasan

Paulo Roberto Robin Carvalho

Sergio Silva do Amaral

(Esta página é integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê S.A., realizada em 02 de julho de 2015.)

