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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
INICIADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E CONCLUÍDA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022

1.

DATA, HORA E LOCAL: Em 22 de fevereiro de 2022, às 14h00, por teleconferência. Em 22 de
fevereiro de 2022, foram iniciados os trabalhos da presente reunião, que, diante da
concordância unânime dos Conselheiros, prosseguiram até 28 de fevereiro de 2022, quando
foram encerradas as deliberações de todos os itens constantes da Ordem do Dia.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação feita nos termos do estatuto social da
Companhia, estando presentes, via teleconferência, os Srs. Raimundo Cláudio Batista, Luis
Eduardo Frisoni Junior e Louise Barsi. Participou, sem direito a voto, o conselheiro suplente Sr.
Eduardo Badyr Donni.

3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raimundo Cláudio Batista e secretariados pela
Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.

4.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação do Relatório de Sustentabilidade; (ii) Processos judiciais
relevantes; (iii) Esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras e correspondentes notas
explicativas, destinação de resultado e relatório da administração, todos relativos ao exercício
social

findo

em

31

de

dezembro

de

2021;

(iv)

Auditores

Independentes

Conclusão dos trabalhos dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (v) Panorama financeiro e
Capex; (vi) Resumo dos relatórios emitidos com classificação de risco/impacto das deficiências
e prazos de remediação, e (vi) Atualização do relatório de solicitações do Conselho Fiscal.
5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente
instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal:

5.1.

Tomaram conhecimento do Relatório Integrado de Sustentabilidade 2021, nos termos
apresentados pela Sra. Andrea Santoro, profissional indicada pela Companhia. Registra-se que
o referido Relatório foi previamente disponibilizado aos Conselheiros e os comentários feitos
pelo CF, julgados pertinentes pelos representantes da administração, foram devidamente
incorporados.

5.2.

Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Pedro Henrique de Almeida
Bernardelli, profissional indicado pela Companhia, sobre os processos judiciais relevantes da
Companhia. O Sr. Pedro Henrique ressaltou que o único processo judicial que teve
movimentação nesse ano foi o referente à glosa de despesas com P&D e que a decisão foi
favorável à AES Operações.

5.3.

Analisaram as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e correspondentes notas
explicativas e o relatório da administração, relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021

e tiveram os seus questionamentos e indagações

relevantes

satisfatoriamente esclarecidos pelos Srs. Pedro Vitagliano Teixeira e Rodrigo Dos Santos
Martins, profissionais indicados pela Companhia, e pelos Srs. Samuel Ricken e Daniel
Fukumori , representantes da KPMG, auditores independentes da Companhia. O Sr. Samuel V.
Ricken apresentou o resumo dos trabalhos realizados pela auditoria independente no exercício,
destacando os seguintes assuntos que mereceram foco relevante: (i) Cumprimento de
cláusulas financeiras restritivas (“Covenants”); (ii) Inexistência de transgressão dos controles
pela Administração, incluindo análise das ocorrências do canal de denúncias (Hot Line); (iii)
Reconhecimento e mensuração de aquisições de complexos eólicos, (iv) Detecção, avaliação e
registro de contingências, e (v) Reconhecimento e realização do ativo fiscal diferido. O Sr.
Samuel Ricken informou que o parecer dos auditores independentes será disponibilizado no
dia 28 próximo, que seus trabalhos se acham substancialmente concluídos e que, até o
presente momento, não têm conhecimento de qualquer assunto que impeça a emissão de
parecer sem ressalvas. Nesse sentido, a conclusão desta reunião ficou suspensa até que o
parecer dos auditores independentes seja disponibilizado. Quanto ao Relatório da
Administração, o CF questionou os dados constantes da Seção de Desempenho EconômicoFinanceiro no Relatório de Administração que não permitem referência direta com aqueles
constantes da Demonstração de Resultados e Notas explicativas nas Demonstrações
Contábeis do exercício, em razão de diferenças nos critérios de apresentação do resultado do
1º trimestre de 2021, o que poderia ocasionar questionamentos dos usuários destes relatórios,
bem como da própria Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Sr. Pedro Vitagliano Teixeira,
profissional indicado pela Companhia prestou os esclarecimentos necessários e ficou de
ajustar o Relatório de Administração ou introduzir um quadro de reconciliação que permita que
os dados de natureza comum possam ser adequadamente referenciados entre os dois
relatórios. Assim, após esses esclarecimentos e no aguardo da disponibilização do parecer dos
auditores independentes, sem ressalvas, e da versão ajustada do Relatório de Administração
como mencionado acima, os Conselheiros opinaram favoravelmente, por unanimidade, pela
submissão desses documentos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a
ser convocada.
5.4.

Analisaram a proposta de destinação dos resultados face à apuração do lucro líquido no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$374.284, que (i)
acrescido do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$41.741; (ii) ajustado pelo
acréscimo de dividendos e juros sobre capital próprio prescritos no valor de R$78; e (iii)
subtraído do montante destinado à reserva legal, no valor de R$20.801, perfaz um lucro líquido
ajustado total de R$395.302, a ser destinado conforme descrito abaixo:

5.4.1. Dividendos intermediários, deliberados e aprovados durante o exercício social de 2021, ad
referendum da assembleia geral, da seguinte forma:
a)

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de maio de 2021, foi
aprovada a distribuição de dividendos intermediários, com base em reserva de lucros no
montante de R$67.993, sendo R$0,17036252099 por ação ordinária da Companhia. O
pagamento foi realizado em 28 de maio de 2021.

b)

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de agosto de 2021, foi
aprovada a distribuição de dividendos intermediários, no montante de R$24.155, sendo
R$0,06052081242 por ação ordinária, referente ao período encerrado em 31 de
dezembro de 2021. O pagamento foi realizado em 22 de setembro de 2021.

5.4.2. R$74.671, a ser destinado à reserva de lucros a realizar, para quando financeiramente
realizada, em períodos posteriores, possa então ser distribuída como dividendos.
5.4.3. R$296.476, a ser retido para execução do orçamento de capital para o exercício social de
2022, somado ao montante destinado para a mesma finalidade em períodos anteriores,
equivalente a R$547.217, totalizando, portanto, o montante de R$843.694, com a finalidade de
subsidiar parcialmente os investimentos da Companhia no montante aproximado de
R$3.859.500, conforme projeções de investimentos previstas para serem realizadas no período
de 2022 a 2026, divulgadas aos seus acionistas e ao mercado. Caso aprovada pela
assembleia geral, referida retenção será mantida até a assembleia geral ordinária que aprovar
as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, oportunidade em que a
administração reavaliará a adequação da retenção efetuada e apresentará proposta de
prorrogação ou alteração, conforme necessário.
5.5.

Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Hugo Nagae, profissional indicado
pela Companhia, do panorama financeiro e Capex da Companhia.

5.6.

Dispensaram a apresentação da Auditoria Interna da Companhia sobre o resumo dos relatórios
emitidos com classificação de risco/impacto das deficiências e prazos de remediação, tendo
em vista a sua disponibilização no dia 18 de fevereiro de 2022.

5.7.

Decidiram adiar, para a próxima reunião, a discussão sobre o relatório de solicitações do
Conselho Fiscal.

6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa em 22 de fevereiro de
2022 até que fosse disponibilizado o parecer dos auditores independentes. Reaberta a reunião
nesta data e após o CF tomar conhecimento do parecer dos auditores independentes,
encerrou-se a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada por todos os conselheiros presentes.

São Paulo - SP, 28 de fevereiro de 2022
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