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 26 DE FEVEREIRO DE 2019
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 26 de fevereiro de 2019, às 09h00, na na Avenida

das Nações Unidas, 12.495, 12º andar, São Paulo/SP.
2.

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

Companhia, estando presentes os Srs. Mário Shinzato, Raimundo Cláudio Batista, Maria Carmen
Westerlund Montera, André Eduardo Dantas e Carlos Eduardo Teixeira Taveiros.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mário Shinzato e secretariados pelo Sr.

Raimundo Cláudio Batista.
4.

ORDEM DO DIA: (i) Revisão da retificação do estudo técnico de realização do ativo fiscal

diferido; e (ii) demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, destinação do resultado
e relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
5.

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

instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal, em reunião conjunta com o Conselho
de Administração:
5.1.

Examinaram a retificação ao estudo técnico de viabilidade de realização do crédito tributário -

ativo fiscal diferido, nos termos apresentados pela Sra. Erica Morena, profissional indicada pela
Companhia.
5.2.

Examinaram, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais e estatutárias, as

demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e correspondentes notas
explicativas, o relatório anual da administração, parecer dos auditores independentes e proposta da
administração para Assembleia Geral, aprovadas pelo Conselho de Administração nesta data. As
minutas foram recebidas e examinadas 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 acompanhou
e discutiu com a Administração da Companhia, ao longo do exercício, as questões relevantes de gestão
e desempenho dos negócios, do planejamento dos investimentos e da distribuição de resultados, bem
como das divulgações para os acionistas, tanto em sessões conjuntas com o Conselho de
Administração, quanto em sessões em separado com representantes da Diretoria Executiva e com a
Auditoria Independente, conforme o assunto em discussão. Ao longo do exercício, o Conselho Fiscal
examinou e discutiu os relatórios de auditoria interna com a área responsável, questionou a
Administração quanto à 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. Realizou também entrevistas
com a área de gestão de riscos, sobre o acompanhamento dos riscos relevantes. O Conselho Fiscal
acompanhou o trabalho dos auditores independentes, mediante entrevistas e solicitações de
esclarecimentos sobre o entendimento das questões contábeis e patrimoniais relevantes da
Companhia. Com base nas evidências a que tiveram acesso e nos seus trabalhos de indagação, exame
de relatos e discussões, os conselheiros fiscais não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidência
que indique que as informações incluídas nas demonstrações contábeis, nas correspondentes notas
explicativas e no relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018, acima referidas, não estejam em condições de serem divulgadas e opinam que podem ser
apreciadas pelos acionistas da Companhia, quando da Assembleia Geral prevista para ocorrer no dia
25 de abril de 2019.
5.2.1.

Examinaram e, com base nos cenários para o fluxo de caixa que embasaram a proposta da

Administração, por unanimidade, opinaram favoravelmente à proposta da Diretoria, aprovada pelo
Conselho de Administração, nos termos apresentados pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi,
Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, a ser submetida à Assembleia
Geral para destinação do resultado face à apuração do lucro líquido no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, nos seguintes termos:
5.2.2. “Proposta a ser submetida à assembleia geral para destinação do resultado face à apuração do
lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no montante total de
R$287.963.256,32, que (i) acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$58.112.140,17;
(ii) ajustado pelo acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio prescritos no valor de
R$200.735,59, perfaz um lucro líquido ajustado total de R$346.276.132,08, a ser destinado conforme
abaixo:

(i)

R$68.798.799,76, sendo R$0,03496966957 por ação ordinária e preferencial,

equivalente a R$0,17484834785 por cada unit de emissão da Companhia, que corresponde a
100% do lucro líquido ajustado da Companhia acumulado no 1º trimestre de 2018, a título de
dividendos intermediários deliberados e aprovados na reunião do Conselho de Administração
realizada em 07 de maio de 2018, pagos em 25 de julho de 2018;
(ii)

R$103.700.469,42, sendo R$0,05270980253 por ação ordinária e preferencial,

equivalente a R$0,26354901265 por cada unit de emissão da Companhia, que corresponde a
100% do lucro líquido ajustado da Companhia no 2º trimestre de 2018, a título de dividendos
intermediários deliberados e aprovados na reunião do Conselho de Administração realizada em
06 de agosto de 2018, pagos em 10 de outubro de 2018; e
(iii)

R$39.388.263,97, sendo R$0,02002061926 por ação ordinária e preferencial,

equivalente a R$0,10010309630 por cada unit de emissão da Companhia, que corresponde a
100% do lucro líquido ajustado e realizado da Companhia no 3º trimestre de 2018, a título de
dividendos intermediários deliberados e aprovados na reunião do Conselho de Administração
realizada em 05 de novembro de 2018, pagos em 22 de novembro de 2018;
(iv)

Adicionalmente, em reunião realizada em 06 de dezembro de 2018, o Conselho de

Administração da Companhia aprovou o pagamento do montante de R$47.362.811,46 a título
de juros sobre o capital próprio não imputáveis ao dividendo mínimo obrigatório, cabendo
aos acionistas o valor bruto de R$0,02407399362 por ação ordinária e preferencial, equivalente
a R$0,12036996810 por unit de emissão da Companhia. O pagamento será realizado no
exercício social de 2019, em data a ser definida pela Diretoria e previamente comunicada por
meio de aviso aos acionistas;
(v)

R$78.616.117,18, sendo R$0,03996170425 para cada ação ordinária e preferencial,

equivalente a R$0,199880852125 por unit de emissão da Companhia, descontados os valores
já declarados a título de dividendos intermediários e juros sobre o capital próprio, a ser declarado
como dividendo complementar ao mínimo obrigatório na Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, prevista para ocorrer em 25 de abril de 2019, a serem pagos até o dia 24 de julho
de 2019 aos acionistas titulares de ações da Companhia na data-base de 25 de abril de 2019.
As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir do dia
26 de abril de 2019. O valor do dividendo proposto não estará sujeito à atualização monetária ou
remuneração correspondente entre a data de declaração pela assembleia geral e a data de seu

efetivo pagamento, bem como está isento de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n° 9.249
de 26 de dezembro de 1995, conforme alterada”.
5.2.3.

Após as destinações citadas nos itens anteriores a Administração propôs que o saldo

equivalente a 2,4% do lucro líquido ajustado do exercício social de 2018, no total de R$8.409.670,29,
seja retido em razão da expectativa de crescimento da Companhia, das projeções realizadas para os
negócios no corrente ano e do cenário macroeconômico do país. O Conselho Fiscal opina, por
unanimidade, favoravelmente à proposta de Orçamento de Capital a ser submetida à aprovação da
Assembleia Geral, nos termos aprovados pelo Conselho de Administração nesta data.

6.

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.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2019
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da AES Tietê Energia S.A. (“Companhia”), dentro de suas atribuições e
responsabilidades legais e estatutárias, com base nos seus trabalhos, entrevistas e acompanhamentos
realizados ao longo do exercício e nas informações e esclarecimentos dos auditores independentes e
considerando, ainda, o Relatório da Ernst & Young Auditores Independentes, opina que as
demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório da administração e a
proposta da administração da Companhia para a destinação do resultado, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018, em todos os seus aspectos relevantes, estão em condições de
serem disponibilizados para apreciação dos acionistas da Companhia, quando da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária prevista para ocorrer em 25 de abril de 2019.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.
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