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COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ – COELCE 
COMPANHIA ABERTA 

CNPJ N.º 07.047.251/0001-70 
NIRE N.º 23300007891 

 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
1. DATA, HORA E LOCAL: 
Aos 13 (treze) dias de dezembro de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Companhia 
Energética do Ceará – COELCE ("Companhia"), situada na Rua Padre Valdevino, nº 150, 
Centro, CEP 60135-040, no município de Fortaleza, no Estado do Ceará. 

 
2. CONVOCAÇÃO: 

 
Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente 
convocados, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. 

 
3. PRESENÇA: 
Presente a totalidade dos membros do Conselho, conforme se verifica pelas assinaturas 
ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações. 
 
4. MESA: 
Presidente: Guilherme Gomes Lencastre 
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure 

 
5. ORDEM DO DIA:  

 
Temas para aprovação: 

 
(i) Eleição da diretoria executiva para um novo mandato de 3 anos;  
(ii) Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e 

Pessoa Conexa (Conforme a Política OP412); 
(iii) Adesão ao Programa de Refinanciamento do Governo do Estado do Ceará – 

REFIS, para pagamento de ICMS;  
(iv) Contratação de mútuo intercompany com Enel Brasil no montante até de 370 

MBRL;  
(v) Contratação de fornecimento de cabos; 
(vi) Adjudicação dos serviços de leitura e entrega de faturas; 

 
 

Temas para informação: 
 

(vii) Novas Conexões – acompanhamento; 
(viii) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e 
(ix) Outros assuntos de interesse geral. 

 
6. DELIBERAÇÕES: 

6.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, nos termos do artigo 15, parágrafo 
único, (i), do Estatuto Social, a eleição da diretoria executiva para um novo mandato de 3 
anos, a partir de 16 de dezembro de 2021: Marcia Sandra Roque Vieira Silva, brasileira, 
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da identidade 
nº 2003002198717, expedida pela SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 275.382.303-00, com 
endereço profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, para 
ocupar o cargo de Diretora-Presidente; Teobaldo José Cavalcante Leal, brasileiro, casado, 
administrador, portador da carteira de identidade nº 815.633, expedida pela SSP-PI, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 304.786.343-15, com domicílio profissional na Rua Padre Valdevino, 150, 
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Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, para ocupar os cargos de Diretor Financeiro de de 
Relações com Investidores e de Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle; Alain 
Rosolino, italiano, casado, economista, portador do RNM nº V8353060, inscrito no CPF sob o 
nº 065.642.077-43, com endereço funcional na Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 – 
parte, Santo Cristo, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor de Pessoas e Organização; 
José Nunes de Almeida Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de 
identidade nº 611854, expedido pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 116258723-72, 
com domicílio profissional na Rua Valdevino 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, para 
ocupar o cargo de Diretor de Relações Institucionais; Janaina Savino Vilella Carro, brasileira, 
casada, jornalista, portadora do documento de identidade nº 11.433.600-1, expedido pelo 
DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.290.577-54, com endereço profissional na Av. 
Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 – parte, Santo Cristo, Rio de Janeiro, para ocupar o 
cargo de Diretora de Comunicação; Luiz Antonio Correa Gazulha Junior, brasileiro, solteiro, 
bacharel em direito, portador do registro geral nº 106.895.7181, SSP/PC RS, inscrito no 
CPMF/MF sob o nº 807.388.420-87, com endereço profissional na Av. Oscar Niemeyer, 2000 
- Bl. C1, Sala 701 – parte, Santo Cristo, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor de 
Regulação; Ana Claudia Gonçalves Rebello, brasileira, divorciada, advogada, portadora do 
documento de identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 
011.914.537-58, com endereço profissional na Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Bl. C1, Sala 701 – 
parte, Santo Cristo, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretora Jurídica; Charles de 
Capdeville, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do documento de identidade nº 815706 
SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 357710541-00, com endereço profissional na Rua Padre 
Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de Diretor de Operações de 
Infraestrutura e Redes; Luiz Flavio Xavier de Sá, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, 
portador da carteira de identidade nº 327.516.112, SESP/SP, inscrito no CPF/FM sob o nº 
221.355.778-04, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14401, 17º ao 
23º, Conjunto 1 ao 4, Torre B1 Aroeira, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP: 04794-000, para 
o cargo de Diretor de Mercado. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de acordo com o art. 
149 da Lei 4.404/76 e terão mandato até 16 de dezembro de 2024. Os diretores ora eleitos 
declararam, desde já, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os 
impeçam de exercer a atividade empresária. O cargo de Diretor de Compras permanecerá 
vago até que cumpridas as formalidades e trâmites legais de concomitância para eleição de 
Antonio Gutierrez, indicado em reunião de conselho de 24/05/2021. 
 
6.2 No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, após análise da documentação 
apresentada pela Diretoria de Compras e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente 
Expostas e Pessoas Relacionadas (OP412), foi aprovada celebração de contrato de prestação 
de serviços de portaria, entre a Companhia e a Padrao Serviços Especializados Ltda., nos 
termos e condições apresentados pela Diretoria de Compras aos Conselheiros. 
 
6.3 No que se refere ao item (iii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo 
primeiro, XVII, do Estatuto Social da Companhia, após apresentação do tema pela Diretoria 
de Administração, Finanças, Controle e de Relações com Investidores, foi aprovada a adesão 
da Companhia, até 30/12/2021, ao Programa de Refinanciamento do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro – REFIS, para pagamento de ICMS no valor de R$ 9.614,000,00 (nove milhões, 
seiscentos e quatorze mil reais), podendo esse montante ser reduzido, considerando parte 
dos valores está sob análise de prova documental ainda em andamento, nos termos e 
condições apresentados pela referida Dretoria. 
 

6.4 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo 
primeiro, VIII, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a contratação de mútuo 
intercompany com a Enel Brasil S.A., no montante de até R$370.000.000,00 (trezentos e 
setenta milhões de reais), pelo prazo de 3 (três) meses, conforme demais termos e condições 
apresentados pela Diretoria Financeira e de Relações com Investidores. 
 

6.5. No que se refere ao item (v) da Ordem do dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo 
primeiro, XI, do Estatuto Social da Companhia, após apresentação do tema pela Diretoria de 
Compras, foi aprovada a contratação de fornecimento de Cabos com as empresas APAR 
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INDUSTRIES LIMITED, PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. e CONDUMAX 
ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA, , pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses 
prorrogáveis por mais 12 (doze) meses, conforme termos e condições apresentados pela 
referida diretoria ao Conselho.  
 

6.6. Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo 
primeiro, XI, do Estatuto Social da Companhia, após apresentação do tema pela Diretoria de 
Compras, foi aprovada a licitação para adjudicação dos serviços de Leitura e Entrega de 
Faturas, pelo prazo de 36 meses, conforme termos e condições apresentados, ficando a 
Diretoria de Compras ciente da necessidade de informar, na próxima reunião de Conselho, o 
resultado da licitação. 
 
6.7. Quanto ao item (vii) da Ordem do Dia de informação, o Diretor de Operações de 
Infraestrutura e Redes da Companhia realizou uma atualização a respeito do tema dos 
pedidos de novas conexões, com apresentação do avanço da execução de obras de novas 
conexões. 
 

6.8 Quanto ao item (viii) da Ordem do Dia de informação, foi apresentado pela Diretoria 
um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais  KPIs. 
 
6.9 Quanto ao item (ix) da Ordem do Dia referente aos temas de informação, não houve 
outros assuntos de interesse geral. 

 
7. ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente 
Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes, 
Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Teobaldo 
José Cavalcante Leal, Ana Claudia Gonçalves Rebello, João Francisco Landim Tavares , 
Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Augusto Macedo de Melo e Gino Celentano, 
e pela Secretária da reunião – Maria Eduarda Fischer Alcure. 
 

Confere com a original, lavrada em livro próprio. 
 

Fortaleza, 13 de dezembro de 2021. 
 

 

 
Guilherme Gomes Lencastre 

Presidente da Mesa e do Conselho de 
Administração 

Maria Eduarda Fischer Alcure 
Secretária 

 


