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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

Prezados Senhores,
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da Transmissora Porto
Alegrense de Energia S.A. (“TPAE” ou “Companhia”) submete à apreciação dos Senhores o
relatório da administração referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

→ Visão Geral e Histórico
A TPAE foi constituída em 2009, tendo por objeto a exploração do serviço público de
transmissão de energia elétrica, prestado mediante a construção, a montagem, a operação
e a manutenção das instalações de transmissão da Linha de Transmissão Porto Alegre 9 –
Porto Alegre 4, subterrânea, 230 kV, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, composta
pela Linha de Transmissão em 230 kV, circuito simples, subterrânea, com extensão
aproximada de 11 km, origem na Subestação Porto Alegre 9 e término na Subestação Porto
Alegre 4, entradas de linha, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, controle, telecomunicação,
administração e controle, conforme o Lote “A” do Edital de Leilão nº 001/2009-ANEEL,
processo nº 48500.000368/2009-18.
Localizado na cidade mais relevante da região sul do Brasil, o projeto foi concebido para
apoiar a expansão comercial industrial de Porto Alegre e conectar novos projetos eólicos e
térmicos ao Sistema Interligado Nacional. O contrato de concessão 001/2009 foi celebrado
em 2009 e vigorará até 2039. A linha de transmissão iniciou suas operações em 2013.
Em 10 de dezembro de 2019, houve a celebração do contrato de compra e venda de ações,
onde a V2i Energia S.A., adquiriu a participação da PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES
S.A. mantendo a participação de 90,35% do capital social da Companhia. Os 9,65% restantes
permanecem sob titularidade da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia
Elétrica – CEEE GT. O novo estatuto social, aprovado pela Aneel no ano de 2020, foi aprovado
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 24 de maio de
2021.

O fechamento da transação ocorreu em 30 de abril de 2020, passando a Companhia a ser
controlada diretamente pela V2i e, indiretamente pelo Vinci Energia Fundo de Investimento
em Participações em Infraestrutura. Na mesma data, foram eleitos os novos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria e foi celebrado instrumento de confissão de dívida
no valor de R$ 20 milhões, entre a TPAE, na qualidade de devedora e a Procable, na
qualidade de credora. A mudança da sede da companhia de Porto Alegre para o Rio de
Janeiro aconteceu durante o ano de 2020, assim como a abertura de uma filial em Porto
Alegre.

→ Destaques do exercício social de 2021
Em junho de 2021 foi realizada uma criteriosa análise para troca de regime tributário adotado
pela Companhia. Foi então aprovado pelo Conselho de Administração, a troca para o regime
do Lucro Presumido.
A Deloitte foi contratada para atualização dos procedimentos de Compliance e Prevenção do
Assédio da TPAE. Foram oferecidos treinamentos de reciclagem para todos os colaboradores
em janeiro de 2021.
Em 18 de outubro de 2021, foi realizada Assembleia Geral Ordinária da Companhia em que
foram aprovadas a destituição do Sr. Leandro Inácio Rippel do cargo de membro do Conselho
de Administração, bem como a nomeação do Sr. Pedro Paulo Lobo do Carmo Guedes, membro
suplente do Conselho de Administração da Companhia na ocasião, como substituto para
cumprimento do período remanescente do mandato conferido ao Sr. Leandro Inácio Rippel.
Em 18 de dezembro de 2021 ocorreu o segundo pagamento da confissão de dívida firmada
com a Procable, através de um depósito judicial no valor de R$ 3.087.186,50, de acordo com
a instrução do Ofício emitido pela 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre,
em 21/07/20. As próximas parcelas deste compromisso vencem em outubro de 2022 e 2023,
totalizando R$ 2.000.000,00, conforme cronograma do termo de confissão de dívida assinado
em 30 de abril de 2020.
No ano de 2021 foi distribuído o total de R$ 8.286.687,00 em dividendos, sendo R$ 799.665,30
à CEEE, na proporção de sua participação acionária na Companhia.
A RAP em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 9.855.853,76.
Aspectos Operacionais
No dia 22 de abril de 2021, ocorreu um desligamento da Linha de Transmissão não
programado ocasionado pela empresa CCR, por conta estudos de sondagens de solo,
perfurando a fase C em dois pontos e danificando a fase Reserva.
Imediatamente após o desligamento, a equipe de O&M da CEEE e da TPAE foram acionadas
providenciando todas as ações necessárias para o reestabelecimento do sistema e
suprimentos necessários para execução das emendas nos cabos LTS 230kV. Devido à

extensão dos danos e complexidade dos cabos subterrâneos, os reparos duraram 22 dias e,
em 14 de maio de 2021, houve o restabelecimento total do sistema TPAE. O seguro foi
acionado imediatamente após o evento, através da comunicação de sinistro, e após análise
e regulação, houve o pagamento de indenização de R$ 875.000,00, em 15 de fevereiro de
2022. A partir de junho de 2021 a disponibilidade da LT ficou em 100% e a disponibilidade
média de 2021 ficou em 93,93%.
→ Resultado de 2021
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apurou lucro líquido
no montante de R$ 4.089.238,75, 68% acima de 2020. A destinação dos resultados observará
a deliberação aprovada na AGO a ser realizada até 31 de maio de 2022.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.
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