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 06 DE MAIO DE 2016

1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 06 de maio de 2016, às 09h00, na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 5º andar, Bairro Sítio
Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri – SP.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação feita nos termos do estatuto
social da Companhia, estando presentes os Srs. Mário Shinzato, Edward Ruiz, Roberto
Lamb, Carlos Eduardo Teixeira Taveiros e Jorge Michel Lepeltier. Presentes, sem
direito a voto, as conselheiros fiscais suplentes Sras. Ana Paula de Sousa Soares e Maria
Elvira Lopez Gimenez.
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Lamb e secretariados
pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4.
ORDEM DO DIA: (i) Relatório de informações trimestrais relativo ao 1º
trimestre de 2016; e (ii) Distribuição de dividendos intermediários.
5.
DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e
validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal:
5.1.
Analisaram o relatório de informações trimestrais – ITR do 1º trimestre do
exercício social de 2016 e efetuaram seus questionamentos, os quais foram esclarecidos
pela Administração e pelo representante da Ernst & Young Auditores Independentes,
Sr. Marcos A. Quintanilha. Além dos questionamentos, os conselheiros apresentaram
sugestões para algumas partes do relatório, que foram discutidas e aquelas validadas
incorporadas pela Companhia ao relatório.

5.2. Dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame da
proposta da Diretoria para distribuição de dividendos intermediários, apreciada e
aprovada pelo Conselho de Administração e, por unanimidade, opinaram
favoravelmente à distribuição do no montante total de R$89.382.303,62, sendo
R$0,046888648 por ação ordinária e preferencial, equivalente a R$0,234443239 por
cada unit de emissão da Companhia, que corresponde a 100% do lucro líquido ajustado
da Companhia no primeiro trimestre de 2016.
5.2.1. A Administração informou que ao lucro líquido de R$74.461.822,44 apurado no
balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de março de 2016 foi adicionada
a realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R$14.920.481,18,
totalizando, portanto, um lucro líquido ajustado de R$89.382.303,62. Informou
também que nos termos do Art. 193 da Lei 6.404/76, conforme alterada, a Companhia
não irá destinar parte do lucro líquido para a reserva legal, tendo em vista que o saldo
dessa reserva, atualmente em R$52.403.698,29, equivale a 20% do capital social.
5.2.2. A Administração também informou que os valores distribuídos a título de
dividendos intermediários estão isentos de IRRF, de acordo com o artigo 10 da Lei n°
9.249/95 conforme alterada e seu pagamento será realizado em 27 de junho de 2016 e
que a data base para o direito ao recebimento de dividendo (record date) será o dia 06
de maio de 2016 e que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas
“ex-dividendos” a partir do dia 09 de maio de 2016.
5.2.3. Por fim, consignam a opinião favorável do Conselho Fiscal manifestada nesta
oportunidade acerca da referida distribuição de dividendos.
6.
ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a
reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata, por todos lida, achada conforme
e assinada.
Barueri, 06 de maio de 2016.
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