AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2022

1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 4 de agosto de 2022 às 9h30, por videoconferência

conforme o disposto no Estatuto Social da AES Brasil Energia S.A. (“Companhia”).
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social,

presentes as Sras. Denise Duarte Damiani, Krista Sweigart e Madelka Mitzuri McCalla Molinar, e os
Srs. Charles Lenzi, Francisco Jose Morandi Lopez (Presidente), Franklin Lee Feder, Jeffrey Kenneth
MacKay, Juan Ignacio Rubiolo (Vice-Presidente), e Roberto Oliveira de Lima, e, por procuração, a Sra.
Susan Pasley Keppelman Harcourt e o Sr. Bernerd Raymond Da Santos Ávila. Estiveram presentes,
ainda, durante as discussões do item (i) da Ordem do Dia e do tema extrapauta, a Sra. Louise Barsi e
os Srs. Raimundo Cláudio Batista e Luis Eduardo Frisoni Junior, membros do Conselho Fiscal (“CF”),
e o Sr. Mário Shinzato, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”). Registra-se, ainda, que
a Sra. Denise Damiani e o Sr. Charles Lenzi também são membros do CAE. Por fim, registra-se a
participação do Sr. Adilvo França, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”),
auditores independentes da Companhia.
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez e secretariados

pela Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) o Relatório de Informações Trimestrais relativo ao 2º

trimestre de 2022, findo em 30 de junho de 2022; (ii) a Proposta de Distribuição de Dividendos, e (iii)
a Eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade.
5.

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

instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração registraram suas
manifestações e deliberações da seguinte forma:
5.1.

Tomaram conhecimento do relatório de informações trimestrais da Companhia relativo ao 2°

trimestre de 2022, findo em 30 de junho de 2022, tendo o Sr. Pedro Vitagliano Teixeira, profissional
indicado pela Companhia, prestado os esclarecimentos necessários, sem que tenham sido registradas
pelos conselheiros presentes quaisquer manifestações e/ou propostas de ajustes às informações
constantes do referido relatório, que foi objeto de revisão limitada pelos auditores independentes da
Companhia, conforme relatado pelo Sr. Adilvo França, representante da EY.
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5.1.1.

O Sr. Raimundo Batista, presidente do CF, consignou análise favorável às ITRs, por

unanimidade dos conselheiros fiscais. A análise do Conselho fiscal foi registrada em ata própria.

5.1.2. O Sr. Mário Shinzato, presidente Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, consignou
análise favorável às ITRs por unanimidade dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. A análise
do Comitê de Auditoria Estatutário foi registrada em ata própria.
5.2.

Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Pedro Vitagliano Teixeira, profissional

indicado pela Companhia, acerca da proposta de distribuição de resultado apurado no 1º semestre de
2022, na forma de dividendos intermediários, a ser submetida à aprovação do Conselho de
Administração. Após análise das informações, aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta de
distribuição de dividendos intermediários, no montante total de R$52.877.139,11, correspondente ao
lucro líquido do período, no valor de R$26.816.734,16, somado ao valor relativo à realização do ajuste
de avaliação patrimonial, no valor de R$27.401.241,66 e deduzido da reserva legal, no montante de
R$1.340.836,71, sendo R$0,10745060195 por ação ordinária da Companhia, com data de pagamento
em 30 de setembro de 2022. Os dividendos são isentos de IRRF (imposto de renda retido na fonte), de
acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95, e não estão sujeitos à atualização monetária ou remuneração
correspondente entre a data de declaração e a data de seu efetivo pagamento.
5.2.1.

O Sr. Raimundo Batista, presidente do CF, consignou análise favorável à proposta de

distribuição de dividendos, por unanimidade dos conselheiros fiscais. A análise do Conselho fiscal foi
registrada em ata própria.
5.3.

Tomaram conhecimento das renúncias apresentadas aos cargos de membro do Comitê de

Sustentabilidade da Companhia pelos Srs. (i) José Antonio Martins, em 6 de dezembro de 2021; (ii)
Julian Jose Nebreda Marquez, em 23 de março de 2022, e (iii) Anderson de Oliveira, em 3 de agosto
de 2022, aos quais foram eleitos pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 10 de
fevereiro de 2021, e, em substituição, elegeram (i) a Sra. Erika Regina de Lima, brasileira, solteira,
administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 27.872.694-X, inscrita no
CPF/ME sob o nº 297.608.208-11; e os Srs. (ii) Francisco Jose Morandi Lopez, venezuelano, casado,
engenheiro, portador do passaporte nº 495593497, emitido pelos Estados Unidos da América, inscrito
no CPF/ME sob o nº 235.561.198-03, e (iii) Sérgio Luiz da Silva, brasileiro, casado, administrador,
portador da Carteira de Identidade RG nº 6017416659, expedido pela SJS/RS, inscrito no CPF/ME sob
o nº 390.178.260-53, todos com mandato até 10 de fevereiro de 2023.
6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da

qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do
Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Mesa: Francisco Jose Morandi Lopez – Presidente;
e Sabrina Cassará Andrade da Silva – Secretária. Membros do Conselho de Administração: Sras.
Denise Duarte Damiani, Krista Sweigart, Madelka Mitzuri McCalla Molinar e Susan Pasley Keppelman
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Harcourt e os Srs. Charles Lenzi, Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Jeffrey Kenneth
MacKay, Roberto Oliveira de Lima, Bernerd Raymond da Santos Ávila e Juan Ignacio Rubiolo.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 4 de agosto de 2022.

Sabrina Cassará Andrade da Silva
Secretária da Mesa
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