AES TIETÊ ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.183.550
CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 29 de fevereiro de 2016, às 15h00, na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5.º andar, Bairro Sítio Tamboré,
Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de
São Paulo, CEP 06460-040 (“Companhia”).
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do
estatuto social da Companhia, presentes os Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera, Pedro
de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi Lopez, Vincent Winslow Mathis
e Luiz Pinguelli Rosa.
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) Eleição do Presidente e de dois Diretores Vice-Presidente
da Companhia; (ii) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração; e (iii) Convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia
prevista para ocorrer em 31 de março de 2016.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e
validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
5.1. Consignaram a renúncia do Sr. Britaldo Pedrosa Soares da posição de Diretor
Presidente da Companhia, a ser apresentada com efeitos a partir de 31 de março de 2016.
Os conselheiros de administração consignaram os agradecimentos ao Sr. Britaldo Pedrosa
Soares pelos relevantes serviços prestados à Companhia no exercício de suas funções.

5.1.1. Após a análise do currículo e demais informações pertinentes, elegeram, por
unanimidade:
(i)

Para a posição de Diretor Presidente, o Sr. Italo Tadeu de Carvalho Freitas
Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade
RG nº 5.520.721, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.196.92468, residente e domiciliado na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, com domicílio
comercial na Avenida Nações Unidas, 17-17, 11º andar, Centro Empresarial das
Américas, CEP 17013-905;

(ii)

Para a posição de Diretor Vice-Presidente o Sr. Charles Lenzi, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 1005915838,
expedido pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.937.750-72, com domicílio
profissional na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do
Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040; e

(iii) Para a posição de Diretor Vice-Presidente o Sr. Sidney Simonaggio,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista e advogado, portador da Cédula de
Identidade RG n° 5.971.816, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º
008.038.278-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP 06460-040.
5.1.2 Consignaram que, com base nas informações recebidas pela administração da
Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos Conselheiros de
Administração que os Diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer
ressalva, a declaração mencionada no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, bem como que
a posse fica condicionada: (i) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da
Companhia; e (ii) à prévia assinatura do Termo de Anuência dos Administradores aludido
no Regulamento do Nível 2 da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros.
5.1.3 Consignaram que a eleição dos referidos Diretores e atribuições constantes desta
ata terão seus efeitos suspensos até que a renúncia do Sr. Britaldo Pedrosa Soares seja

efetivada, bem como que estes tomarão posse e serão investidos em seus poderes
necessários ao exercício de suas atribuições no dia 01 de abril de 2016 a partir da
assinatura dos documentos referidos no item 5.1.2, acima, e terão mandato até 17 de
dezembro de 2018.
5.1.4. Considerando as eleições aprovadas nesta data, consignaram que as atribuições dos
Diretores ora eleitos serão as abaixo indicadas a partir de 01 de abril de 2016:
(a) Diretor Presidente – Italo Tadeu Carvalho de Freitas Filho: (i) presidir
todos os negócios realizados em seu âmbito de decisão; (ii) superintender a política
geral da Companhia fixada pelo Conselho de Administração; (iii) convocar e
presidir os trabalhos das reuniões de Diretoria; (iv) coordenar as atividades da
Diretoria; (v) conceder licença temporária aos membros da Diretoria, indicando
substituto para exercer as funções do substituído em sua ausência; (vi) aprovar as
definições e alterações da estrutura organizacional; (vii) orientar a elaboração dos
orçamentos da Companhia quanto a seus limites e condicionantes internos e
externos; (viii) orientar os planos de atuação setoriais da Diretoria; (ix) coordenar
o atendimento e as relações com os órgãos governamentais, o Conselho de
Administração e o Conselho Fiscal, quando instalado; e (x) coordenar o
desenvolvimento, implementação e gestão das ações, políticas e programas de
recursos humanos;
(b) Diretor Vice-Presidente – Charles Lenzi: (i) substituir o Diretor Presidente
em seus impedimentos temporários; (ii) definir e liderar as estratégias de gestão
dos ativos de geração de energia visando otimizar o desempenho, custos e riscos
para atingir a estratégia do negócio; (iii) coordenar a gestão e o desenvolvimento
das áreas de Suprimentos, Logística e Tecnologia da Informação, avaliando
constantemente a relação custo, benefício e qualidade dos serviços que assegurem
os objetivos e estratégias de negócios da Companhia; (iv) coordenar a gestão e o
desenvolvimento das áreas de inovação e serviços da Companhia para assegurar a
produtividade e a qualidade dos serviços prestados; (v) gerir as políticas e
programas de meio ambiente; e (vi) coordenar e implantar projetos de reforma,
modernização e melhoria nas instalações de geração;
(c) Diretor Vice-Presidente – Sidney Simonaggio: (i) responsável pelos

assuntos de caráter regulatório e político, bem como os processos de informações
corporativas e de gestão empresarial quanto a temas de natureza regulatória, de
forma integrada, no âmbito das empresas do Grupo AES Brasil; (ii) Garantir
análises das regulamentações propostas, com impactos nas empresas do Grupo
AES Brasil e seus respectivos Contratos de Concessão, identificando e avaliando
riscos e oportunidades; e (iii) Assegurar os processos de fixação, reajuste e revisão
periódica das tarifas de fornecimento e de uso do sistema.
5.1.5. Consignar que, efetivada a posse dos Diretores ora eleitos, a Diretoria executiva da
Companhia passa a ter a seguinte composição:
(i)

Diretor Presidente - Italo Tadeu de Carvalho Freitas Filho, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.520.721,
expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 712.196.924-68, residente e
domiciliado na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, com domicílio comercial na
Avenida Nações Unidas, 17-17, 11º andar, Centro Empresarial das Américas, CEP
17013-905;

(ii)

Diretor Vice-Presidente - Charles Lenzi, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 1005915838, expedido pela
SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.937.750-72, com domicílio profissional na
cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, CEP 06460-040;

(iii)

Diretor Vice-Presidente - Sidney Simonaggio, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista e advogado, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.971.816, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.038.278-90, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar,
Torre II, Tamboré, CEP 06460-040;

(iv)

Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores - Francisco Jose
Morandi Lopez, venezuelano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional
de Estrangeiros - RNE n.º V864350-K, expedido pelo DPF/SP, inscrito no CPF/MF

sob o n.º 235.561.198-03, residente na cidade e Estado de São Paulo, com escritório
profissional no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Torre II, Sítio Tamboré, CEP 06460040;
(v)

Diretor Vice-Presidente - Paulo Camillo Vargas Penna, brasileiro, casado,
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, portador da Carteira de Identidade RG n.º
MG – 922.046, expedida pela SJS/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 251.217.66653, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com escritório no
Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP 06460-040;

(vi)

Diretor Vice-Presidente - Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira,
brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG n.º
061.768.818, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 890.310.677-68,
residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório no Município
de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP 06460-040; e

(vii) Diretor Vice-Presidente - Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, brasileiro,

casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 15.845.699-3,
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 102.374.638-73, residente e
domiciliado Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional
na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7.º andar, Bairro Sitio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de
Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.
5.2. Consignaram a renúncia a ser apresentada com efeitos a partir de 31 de março de
2016 pelo conselheiro Arminio Francisco Borjas Herrera da posição de Presidente do
Conselho de Administração e elegeram para substituí-lo, por unanimidade de votos,
o Sr. Britaldo Pedrosa Soares, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG n.º MG-228.266, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
360.634.796-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP 06460-040. Consignaram que o

Sr. Britaldo Pedrosa Soares assumirá a função de Presidente do Conselho de
Administração da Companhia a partir de 01 de abril de 2016.
5.2.1. Considerando a eleição do Sr. Britaldo Pedrosa Soares para a posição de Presidente
do Conselho de Administração, elegeram, por unanimidade, para a posição de VicePresidente do Conselho de Administração, o Sr. Arminio Francisco Borjas
Herrera, venezuelano, casado, advogado, portador do Passaporte de n.º 040190475,
emitido pela República Bolivariana da Venezuela, residente e domiciliado em 4300
Wilson Blvd. Arlington, VA 22203, Estados Unidos da América. Consignaram que o Sr.
Arminio Francisco Borjas Herrera assumirá a função de Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Companhia a partir de 01 de abril de 2016.
5.3. Aprovaram, por unanimidade, a convocação da assembleia geral extraordinária da
Companhia prevista para ocorrer em 31 de março de 2016, que terá como ordem do dia a
eleição de 04 membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho de Administração da
Companhia.
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, 29 de fevereiro de 2016.
Mesa:
Arminio Francisco Borjas Herrera
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Arminio Francisco Borjas Herrera

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Francisco Jose Morandi Lopez

Vincent Winslow Mathis

Luiz Pinguelli Rosa

(Esta página é parte da ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A., realizada em 29 de fevereiro de 2016)

