CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Empresa Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
Ata da 183ª. Reunião do Conselho Fiscal
Data, Hora e Local: realizada no dia 26 de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede
social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
(“Companhia”).
Convocação: realizada pelo Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Manuel Domingues
de Jesus e Pinho.
Presença: participaram presencialmente os membros efetivos Srs. Manuel
Domingues de Jesus e Pinho, Flávio Cesar Maia Luz e Sra. Andrea Costa Amancio
Negrão e, por teleconferência, os membros efetivos Sr. Ricardo Lopes Cardoso e Sra.
Paula Prado Rodrigues Couto.
Participaram também como convidados o Sr. Reynaldo Passanezi Filho – Presidente
e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Andréa Mazzaro
Carlos de Vincenti – Gerente Societária, Carlos José da Silva Lopes – Gerente Jurídico,
Silvio Luiz de Souza – Gerente de Auditoria e Carisa Santos Portela Cristal – Gerente
de Gestão Contábil e Tributária.
Mesa: Presidente - Manuel Domingues de Jesus e Pinho; Secretária – Andrea
Mazzaro Carlos de Vincenti.
Ordem do Dia e Deliberações:
(i) Informes Gerais da Companhia. O Sr. Reynaldo Passanezi Filho apresentou ao
Colegiado os fatos de maior relevância ocorridos desde a última reunião do Conselho
Fiscal relacionados a gestão da Companhia.
(ii) Projeto Confiabilidade. O Sr. Gianfranco Corradin, Gerente de Operações,
atualizou o Conselho sobre o Projeto Confiabilidade, implantado na Companhia para
aprimorar a confiabilidade da rede e garantir a segurança e a excelência operacional
na prestação do serviço de transmissão de energia elétrica, articulando processos,
tecnologia da informação e a infraestrutura de transmissão. Foram apresentadas as
etapas e cronograma do Projeto, as ações já concluídas, o plano de substituição de
equipamentos, a revisão do processo de planejamento de manutenção e por fim os
objetivos e metas do Projeto para 2019 e 2020.
(iii) Contingências Jurídicas. O Sr. Carlos José da Silva Lopes, Gerente Jurídico,
apresentou o quadro das contingências jurídicas da Companhia atualizado até junho
de 2019 e o andamento e comentários dos principais litígios em curso.
(iv) Licenças Ambientais. O Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, Diretor de
Projetos, atualizou o Conselho sobre a condição das licenças ambientais de operação
de todas as empresas do Grupo.
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(v) Análise das Demonstrações Financeiras referentes ao segundo trimestre
do exercício social de 2019. Após apresentações realizadas pela Companhia e pelo
Sr. Fulvio Carvalho, representante dos auditores externos independentes Ernst &
Young, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, no exercício de suas
atribuições legais e estatutárias, em cumprimento ao disposto no artigo 163 da Lei
nº 6.404/76, declararam que examinaram as Demonstrações Financeiras relativas
ao trimestre findo em 30 de junho de 2019 e, com fundamento nos exames realizados
e no relatório sobre as demonstrações financeiras dos auditores independentes Ernst
& Young Auditores Independentes SS., são de opinião de que referidos documentos
estão aptos a serem submetidos à aprovação pelos Órgãos da Administração e
posterior divulgação.
(vi) Ciência das Atas da 854ª a 866ª Reuniões de Diretoria da Companhia.
Os Conselheiros tomaram conhecimento das atas referentes ao segundo trimestre de
2019 e não apresentaram comentários adicionais.
(vii) Ciência das Atas da 347ª e 348ª e Extratos das Atas da 349ª e 350ª
Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Os Conselheiros
tomaram conhecimento das atas e extratos referentes ao segundo trimestre de 2019
e não apresentaram comentários adicionais.
(viii) Relatório de recomendações e comentários da Auditoria Independente
sobre as DFs do exercício social de 2018. Os Conselheiros tomaram
conhecimento da carta emitida pela Ernst & Young Auditores Independentes, com
recomendações e comentários à Administração sobre controles internos, no âmbito
da execução dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do exercício
social de 2018 da Companhia, bem como sobre o andamento dos planos de ações de
regularização dos controles apontados e não apresentaram comentários adicionais.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura
da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e
pelos Conselheiros presentes.
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