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AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 
CNPJ/MF 33.050.071/0001-58 

NIRE 3330005494-4 
Companhia Aberta de Capital Autorizado 

 
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de abril de 2021. 

 
1. Data, Hora e Local 
 
 No dia 20 de abril de 2021, às 09:30 horas, na sede social da Ampla Energia e Serviços 

S.A. (“Companhia”), na Praça Leoni Ramos, nº 01, na cidade de Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro.  

 
2. Edital de Convocação 
 

Edital de Convocação regularmente publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro nos dias 25, 26 e 29 de março de 2021, às folhas 66, 06 e 39, respectivamente; e 
no Jornal O Fluminense nos dias 25, 26 e 29 de março de 2021, às folhas 05, 05 e 04, 
respectivamente. 
 

 3. Publicações 
 

Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores 
Independentes publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 18 de 
março de 2021 às fls. 25 a 36 e no jornal O Fluminense no dia 18 de março de 2021, às fls. 
04 a 10, nos termos do art. 133 da Lei 6.404/76.  
 

4. Presenças 
 
 

Acionista representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme 
verificado no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também o Diretor-Presidente da 
Companhia, o Sr. Artur Manuel Tavares Resende; e o Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de 
Figueiredo, contador, inscrito no CRC: RJ-092563/O-1, representante da KPMG Auditores 
Independentes, auditor independente da Companhia, em atenção ao §1º do artigo 134 da 
Lei 6.404/76. 

 
5. Mesa 
 
 Presidente – Guilherme Gomes Lencastre 
 Secretária – Maria Eduarda Fischer Alcure 
 
 
 
6. Ordem do Dia 
 
Em Assembleia Geral Ordinária: 
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I. Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 
31.12.2020, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; 

II. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e distribuição de dividendos; 

III. Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; 

IV. Eleição, pelo acionista controlador, de membro(s) do Conselho de Administração da 
Companhia. 

V. Eleição/alteração, pelo acionista controlador, da suplência de membros do Conselho de 
Administração da Companhia. 

VI. Instalação do Conselho Fiscal com a respectiva eleição dos membros para o exercício de 
2021 e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76. 

 
Em Assembleia Geral Extraordinária: 

 
I. Alteração dos artigos 10, 14, 17 e 18 e exclusão do artigo 22 do Estatuto Social da 

Companhia. 

 
7. Deliberações Tomadas pelo Acionista Presente 
 
Em Assembleia Geral Ordinária: 
 
Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia e respectivos documentos 
colocados à disposição do acionista, foi deliberado e aprovado o seguinte: 
 
7.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovados, pelo acionista presente, tendo sido 
computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o Relatório 
da Administração da Companhia e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado 
em 31/12/2020, acompanhado do respectivo Parecer dos Auditores Independentes. 
 
7.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido 
computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a proposta da 
administração da Companhia quanto à destinação do lucro líquido da seguinte forma: do lucro 
líquido do exercício de 2020, no montante total de R$48.923.613,26 (quarenta e oito milhões, 
novecentos e vinte e três mil, seiscentos e treze reais e vinte e seis centavos), ao qual, (i) foi 
acrescido o montante de R$216.577,53 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e setenta e sete 
reais e cinquenta e três centavos), referente à reversão de dividendos prescritos e (ii) subtraído o 
valor de R$2.446.180,66 (dois milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil cento e oitenta reais e 
sessenta e seis centavos) destinado à recomposição da Reserva Legal da Companhia, 
perfazendo, ao fim, o valor líquido passível de distribuição de R$46.694.010,13 (quarenta e seis 
milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, dez reais e treze centavos).. Nesse sentido, foi 
proposto o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R$11.673.502,53 (onze 
milhões, seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e três centavos). Do 
saldo de R$35.020.507,60 (trinta e cinco milhões, vinte mil quinhentos e sete reais e sessenta 
centavos), remanescente após o pagamento de dividendos, será deduzido o valor de 
R$107.921.180,40 (cento e sete milhões, novecentos e vinte e um mil, cento e oitenta reais e 
quarenta centavos), correspondente ao resultado de benefício pós-emprego (perda atuarial), cuja 
diferença negativa, no valor de R$72.900.672,80 (setenta e dois milhões, novecentos mil, 
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seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), será absorvida pelo saldo da Reserva de 
Reforço de Capital de Giro, que passará do valor atual de R$1.002.891.692,73 (um bilhão, dois 
milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e três 
centavos) para o valor de R$929.991.019,93 (novecentos e vinte e nove milhões, novecentos e 
noventa e um mil, dezenove reais e noventa e três centavos) após a absorção. 
 

7.2.1. Os dividendos ora aprovados terão o seu pagamento efetuado até 31.12.2021, em uma ou 
várias parcelas, sem a incidência de qualquer atualização monetária, conforme disponibilidade de 
caixa, aos acionistas titulares de ações da Companhia no final do dia 20 de abril de 2021, 
observada a seguinte distribuição: 

 

Natureza Ações Ordinárias 

Dividendos R$ 0,07005461 por ação 

 
As ações serão negociadas ex dividendos a partir de 21 de abril de 2021. 
 
7.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido 
computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a 
remuneração global anual da Administração da Companhia, até a próxima Assembleia Geral 
Ordinária a se realizar em 2022, no montante máximo de R$ 15.130.206,74 (quinze milhões, cento 
e trinta mil, duzentos e seis reais e setenta e quatro centavos). 
 
7.3.1. Considerando o montante da remuneração global anual da Administração da Companhia 
ora aprovado, o acionista presente, aprovou, tendo sido computados 166.191.392 votos a favor, 
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o valor máximo de R$ 147.780,00 (e quarenta e sete 
mil, setecentos e oitenta reais) a ser distribuído aos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, sendo que cada membro remunerado receberá a título de remuneração a quantia 
mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, ainda, que o saldo restante, de R$ 14.982.426,74 
(catorze milhões, novecentos e oitenta e dois reais, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e 
quatro centavos) corresponderá à remuneração máxima dos membros da Diretoria, entre 
rendimentos fixos e variáveis. 
 
7.4. Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido 
computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a eleição do 
Sr. GINO CELENTANO, italiano, divorciado, engenheiro, portador do passaporte italiano nº 
YB0553419, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 5º andar, bloco 1, São 
Domingos, Niterói - RJ, CEP: 24.210-205, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de 
Administração.  
 
Nesse sentido, a composição do Conselho de Administração passa a ser a seguinte: 
 

         Membros Titulares                                    Cargos 

Guilherme Gomes Lencastre Presidente do Conselho de Administração 

Mario Fernando de Melo Santos Vice-Presidente do Conselho de Administração 

Anna Paula Hiotte Pacheco Membro efetivo 

Gino Celentano Membro efetivo 

Márcia Sandra Roque Vieira Silva Membro efetivo 
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Nicola Cotugno Membro efetivo 

Otacilio de Souza Junior Membro efetivo 

  
 
7.4.1. Foi informado pelo acionista controlador que o conselheiro ora eleito, possui as 
qualificações necessárias e cumpre os requisitos legais para a eleição. 
 
7.4.2. O conselheiro ora eleito terá o mandato coincidente  com os demais membros do Conselho 
de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022 e será investido no cargo 
mediante assinatura de (i) declaração de que possui qualificações necessárias e cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício do cargo, e de 
que não possui qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução CVM 
nº 367/2002; e (ii) de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração. 
 
7.5. Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido 
computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a eleição ou 
alteração, conforme o caso, da suplência de membros do Conselho de Administração da 
Companhia, da seguinte forma: (i) eleição da Sra. ANA CLÁUDIA 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 domicílio profissional na Praça Leoni 
Ramos, nº 1, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói - RJ, CEP: 24.210-205, ao cargo de 
Membro Suplente do Sr. Gino Celentano; (ii) eleição da Sra. 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 
Praça Leoni Ramos, nº. 01, 2º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói - RJ, CEP: 24.210-205, ao 
cargo de Membro Suplente da Sra. Anna Paula Hiotte Pacheco, em substituição à Sra. Cristine de 
Magalhães Marcondes; (iii) o Sr. ALAIN ROSOLINO, italiano, casado, economista, portador do 
RNM nº V8353060, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.642.077-43, com endereço profissional na 
Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 5º andar, São Domingos, Niterói, RJ, CEP: 24210-205, passará 
a ser Membro Suplente do Sr. Guilherme Gomes Lencastre; (iv) a Sra. MARCIA MASSOTTI DE 
CARVALHO, brasileira, casada  pelo regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora 
do documento de identidade nº 10.432.558-4, expedido pelo DIC/RJ, com domicílio profissional na 
Praça Leoni Ramos, nº. 01, 2º andar, bloco 1, São Domingos, Niterói - RJ, CEP: 24.210-205, 
passará a ser Membro Suplente do Sr. Mario Fernando de Melo Santos; e (v) consigna a vacância 
do cargo de Membro Suplente do Sr. Otacílio de Souza Junior, em razão do falecimento do Sr. Luiz 
Carlos Franco Campos.  
 
Nesse sentido, a composição da suplência do Conselho de Administração passa a ser a seguinte: 
 

         Membros Suplentes                                    Cargos 

Alain Rosolino Membro suplente de Guilherme Gomes Lencastre 

Márcia Massotti de Carvalho Membro suplente de Mario Fernando de Melo Santos 

Janaína Savino Vilella Carro Membro suplente de Anna Paula Hiotte Pacheco 

Ana Claudia Gonçalves Rebello Membro suplente de Gino Celentano 

Michelle Rodrigues Nogueira Membro suplente de Márcia Sandra Roque Vieira Silva 

José Nunes de Almeida Neto Membro suplente de Nicola Cotugno 

Vago Membro suplente de Otacílio de Souza Junior 

 
7.5.1. Foi informado, pelo acionista controlador, que os conselheiros suplentes ora eleitos, 
possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos legais para a eleição. 
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7.5.2. Os conselheiros suplentes ora eleitos terão o mandato coincidentes com os demais 
membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. 
 
7.6. Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, não houve solicitação de instalação do conselho fiscal. 
 
Em Assembleia Geral Extraordinária: 
 
7.7. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido 
computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, (a) a 
exclusão do cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia, com consequente alteração do caput 
do artigo 10, exclusão do inciso III do artigo 10, exclusão do inciso III do artigo 18 e renumeração 
dos demais incisos dos artigos 10 e 18 do Estatuto Social da Companhia; (b) a alteração da 
denominação do cargo de Diretor de Recursos Humanos e Organização para Diretor Pessoas e 
Organização, com a consequente modificação do inciso VII do artigo 10 e inciso VII do artigo 18, 
do Estatuto Social da Companhia; e (c) a alteração das atribuições e responsabilidades do Diretor 
de Operações de Infraestrutura e Redes, com a consequente modificação do artigo 18, II do 
Estatuto Social da Companhia. 
 
7.7.1. Em decorrência da deliberação acima, os artigos 10 e 18 do Estatuto Social da Companhia, 
passarão a ter a seguinte nova redação: 
 

“ART. 10. A AMPLA será administrada por um Conselho de Administração, 
órgão colegiado de funções deliberativas, com as atribuições previstas na lei, sem 
prejuízo daquelas estabelecidas neste Estatuto, e por uma Diretoria composta por 
até 11 (onze) Diretores, sendo eles:  

I. o Diretor Presidente; 
II. o Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes; 

III. o Diretor de Mercado; 

IV. o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; 

V. o Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle; 

VI. o Diretor de Pessoas e Organização; 

VII. o Diretor de Relações Institucionais; 

VIII. o Diretor de Comunicação;  

IX. o Diretor de Regulação;  

X. o Diretor Jurídico;  

XI. o Diretor de Compras, e 

 
PARÁGRAFO 1º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de 

Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. 

PARÁGRAFO 2º. Os administradores da Companhia deverão aderir às Políticas 
de Divulgação de Ato e Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de 
Emissão da Companhia mediante assinatura do(s) respectivo(s) termo(s).” 
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“ART. 18. Além de outras funções que lhe forem determinadas pelo Conselho 
de Administração, os Diretores terão as seguintes atribuições e responsabilidades:  

 

(I) Diretor-Presidente: responsável pela gestão e fiscalização das atividades da 
Companhia e de sua Diretoria, em todas as áreas;  

(II) Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes:  responsável por assegurar o 
desenvolvimento, a operação e a manutenção das redes de distribuição, 
garantindo a segurança das pessoas que a operam, tornando a distribuição mais 
confiável e competitiva, a partir do atendimento de todas as demandas internas e 
externas, tais como: reduzir as perdas comerciais, executar obras de manutenção 
e expansão, incrementar a tecnologia e automação na distribuição de energia, 
realizar o atendimento às necessidades dos clientes e garantir as certificações 
necessárias ao negócio, aprimorando a qualidade e eficiência dos processos a 
partir da adoção das diretrizes organizacionais, políticas e procedimentos; 

(III) Diretor de Mercado: responsável por todos os canais de relacionamento com o 
cliente e o controle do seguimento dos grandes consumidores, definindo e 
realizando a estratégia comercial e de marketing e a comunicação comercial para 
cada segmento de clientes; realizar operações comerciais como faturamento, 
cobrança e gestão de crédito, gerenciando os processos de atendimento e serviço 
ao cliente; 

(IV) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: responsável pelo planejamento 
financeiro e pelas atividades de financiamento, tesouraria, risco financeiro e 
operações financeiras estruturadas; operações bancárias, linhas de crédito 
(garantias); celebração e gestão de contratos e obrigações financeiras, gestão de 
seguros; gestão das relações com instituições financeiras e com credores, 
investidores, acionistas, analistas de mercado, agências de classificação de riscos, 
órgãos de regulação e controle e demais instituições relacionadas às atividades 
envolvendo mercados financeiros e de capitais; 

(V)  o Diretor Administrativo e de Planejamento e Controle: responsável pelas 
atividades administrativas e de contabilidade, elaborar as demonstrações 
financeiras da Companhia de acordo com as normas  aplicáveis; além de monitorar 
e apoiar os órgãos de controle interno em suas atividades e fazer a interface com o 
auditor externo; responsável pelo planejamento estratégico, execução e controle 
da gestão da Companhia, incluindo formulação, controle e acompanhamento do 
orçamento e dos indicadores de lucro líquido, dívida líquida, balanço e fluxo de 
caixa da Companhia; responsável pela coordenação dos assuntos de natureza 
tributária e fiscal da Companhia e gestão do cumprimento das respectivas 
obrigações de tal natureza, bem como pela gestão das relações com autoridades 
fiscais; 

(VI) o Diretor de  Pessoas e Organização: responsável pelos assuntos afetos à área de 
recursos humanos, como definição de políticas salariais; desenvolvimento de 
competências profissionais; organização e relações sindicais, representando a 
Companhia perante órgãos e outras entidades do trabalho e da previdência social, 
além de atividades relacionadas com os fundos de pensão do Brasil e outros 
benefícios relevantes; 
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(VII) o Diretor de Relações Institucionais: responsável pelas atividades de 
relacionamento institucional da Companhia com órgãos e entidades 
governamentais, da administração direta ou indireta, e com instituições de classe, 
bem como pela implementação de ações para preservar a imagem institucional da 
Companhia; 

(VIII) o Diretor de Comunicação: responsável pelo desenvolvimento da estratégia de 
marca da Companhia no País, coordenando a execução de eventos, promoções, 
patrocínios, campanhas de publicidade comercial e institucional e outras iniciativas 
de comunicação externa; e pela promoção das relações com a mídia nacional e 
emissão de comunicados de imprensa, além de desenvolver e coordenar projetos 
de comunicação interna e nas mídias sociais; 

(IX) o Diretor de Regulação: responsável pela definição e promoção dos interesses da 
Companhia em relação a assuntos e questões regulatórias do setor elétrico e de 
defesa da concorrência; representação junto aos agentes reguladores e demais 
órgãos do setor elétrico e da defesa da concorrência; 

(X) o Diretor Jurídico: responsável pela coordenação, execução e controle dos 
assuntos afetos à área jurídica, inclusive a defesa da Companhia em todas as 
esferas judiciais e/ou administrativas, exceto no que se refere a assuntos de 
natureza tributária e fiscal;  

(XI) o Diretor de Compras: responsável pela gestão e qualificação de fornecedores, 
compras de materiais, equipamentos e bens em geral e contratações de serviços 
em geral. “ 

 
7.8. No que tange ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, também, pelo acionista presente, tendo sido 

computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a alteração da 

forma de nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, delegando a 

escolha ao próprio Conselho de Administração, com a (a) alteração do caput do artigo 12; (b) inclusão de 

um novo parágrafo ao artigo 12; e (c) consequente renumeração dos demais parágrafos do referido 

artigo. 

 

7.8.1. Em virtude da deliberação, acima, o artigo 12 do Estatuto Social da companhia terá a seguinte 

nova redação: 

“12. O Conselho de Administração será constituído de até 07 (sete) membros 
e até igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 03 
(três) anos, admitida a reeleição. 

Parágrafo 1º.  O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) 
Vice-presidente, escolhidos pelo Conselho de Administração dentre os conselheiros, 
na primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a respectiva 
eleição. 

PARÁGRAFO 2º. Os empregados e aposentados da AMPLA e os empregados e 
aposentados da BRASILETROS, individualmente ou através de sociedade de 
participação, condomínio ou clube de investidores, terão direito de eleger, no seu 
conjunto, um membro do Conselho de Administração.  

PARÁGRAFO 3º. No caso de simples ausência ou impedimento temporário do 
Presidente do Conselho, o seu substituto será o Vice-Presidente do Conselho ou, na 
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falta deste, por outro Conselheiro indicado pelo Presidente do Conselho ou, não 
havendo tal indicação, por escolha da maioria dos demais membros do Conselho. 

PARÁGRAFO 4º. Em caso de eleição de qualquer membro do Conselho de 

Administração durante o curso do mandato dos demais conselheiros, seu mandato será 

reduzido de forma a coincidir com o término dos demais.” 

 

7.9. Ademais, com relação ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido 

computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a alteração da 

competência do Conselho de Administração, de modo a deixar mais clara a regra de contratação de 

operações financeiras e bancárias ou relativas ao mercado de valores mobiliários, emissão de Notas 

Promissórias Comerciais e debêntures e de outros instrumentos de crédito e títulos e valores mobiliários, 

bem como a contratação de garantias, com a consequente (a) modificação do inciso VIII; (b) inclusão do 

inciso IX; e (c) exclusão do antigo inciso XIX, no parágrafo primeiro do artigo 14 do Estatuto Social da 

Companhia.      

7.9.1. Em razão da deliberação acima, o parágrafo primeiro do artigo 14 do Estatuto Social da 
Companhia, passa a vigorar com seguinte redação: 
 

“PARÁGRAFO 1º. No exercício de suas atribuições cabe também ao Conselho de 
Administração deliberar sobre o seguinte, sem prejuízo de outras competências que 
lhe são atribuídas por lei e por este Estatuto: 

 

I. eleição e destituição dos Diretores e fixação de suas atribuições, observado o 
disposto neste Estatuto; 

II. convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132 
da Lei nº 6.404/76; 

III. escolha e destituição dos auditores independentes; 

IV. aprovação do orçamento anual e suas alterações; 

V. proposta de alteração do Estatuto Social, a ser submetida à Assembleia Geral; 

VI. celebração de acordos estratégicos, especialmente no campo da inovação e novas 
tecnologias; 

VII. contratos de venda de energia de valor superior ao equivalente em moeda corrente 
nacional a € 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros); 

VIII. contração de operações financeiras e bancárias ou relativas ao mercado de valores 
mobiliários,  a emissão, para colocação privada ou por meio de oferta pública de 
distribuição de Notas Promissórias Comerciais (“Commercial Papers”) e de 
quaisquer outros instrumentos de crédito e títulos e valores mobiliários de captação 
pública ou privada de recursos, de uso comum no mercado nacional ou 
internacional, inclusive suas renovações, renegociações e pré-pagamentos, bem 
como a contratação de garantias  de valores superiores ao equivalente em moeda 
corrente nacional a € 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros); 

IX. deliberar sobre a emissão, para colocação privada ou por meio de oferta pública de 
distribuição de debêntures, conversíveis ou não em ações, de bônus de subscrição, 
e de outros títulos ou valores mobiliários; 
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X. a realização de investimentos não previstos no orçamento anual, de valores 
superiores ao equivalente em moeda corrente nacional a € 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de euros) e investimentos de caráter estratégico não previstos no 
orçamento anual, qualquer que seja seu valor; 

XI. compra de materiais, equipamentos e bens em geral e contratações de serviços em 
geral, de valor superior ao equivalente em moeda corrente nacional a € 
12.000.000,00 (doze milhões de euros); 

XII. contratação de investimentos imobiliários e serviços de manutenção em instalações 
imobiliárias da Companhia e de segurança patrimonial, de valores superiores ao 
equivalente em moeda corrente nacional a € 12.000.000,00 (doze milhões de euros); 

XIII. patrocínios em geral, de valor superior ao equivalente em moeda corrente nacional a 
€ 1.000.000,00 (um milhão de euros); 

XIV. contratação de consultorias de qualquer natureza, de valor superior ao equivalente 
em moeda corrente nacional a € 1.000.000,00 (um milhão de euros); 

XV. contratação de publicidade e marketing de qualquer natureza, de valor superior ao 
equivalente em moeda corrente nacional a € 1.000.000,00 (um milhão de euros); 

XVI. doações de qualquer natureza, de valor superior ao equivalente em moeda corrente 
nacional a € 1.000.000,00 (um milhão de euros); 

XVII. celebração de transações judiciais e extrajudiciais que impliquem desembolsos de 
valores superiores ao equivalente em moeda corrente nacional a € 1.000.000,00 (um 
milhão de euros), e de atos que importem em renúncia de direitos pela Companhia, 
de valores superiores ao equivalente em moeda corrente nacional a € 1.000.000,00 
(um milhão de euros); 

XVIII. quaisquer propostas, protocolos, justificativas e documentos similares a serem 
submetidos à Assembleia Geral, envolvendo operações de transformação, 
dissolução, fusão, cisão ou incorporação da Companhia ou em que a mesma seja 
parte; 

XIX. aquisição; alienação ou oneração de bens a serem ou já registrados no ativo 
permanente, cujo valor exceda a 5% (cinco por cento) do valor total do ativo 
permanente no último Balanço publicado” 

 
7.9. Ainda no que diz respeito ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, 
tendo sido computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a 
alteração da competência da Diretoria para, entre outros, incluir a emissão de notas promissórias e 
debêntures em valor inferior ao equivalente em moeda corrente nacional a 50 MEUR, com a 
consequente modificação do caput do artigo 17, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“ART. 17. À Diretoria Executiva caberá assegurar o funcionamento regular da 
AMPLA, com poderes para contrair obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos, 
doar, onerar e alienar bens sociais, inclusive os integrantes do ativo permanente, 
deliberar sobre a emissão, para colocação privada ou por meio de oferta pública de 
distribuição de Notas Promissórias Comerciais ("Commercial Papers") sempre 
observadas as disposições e os limites aqui previstos e os atos de competência 
exclusiva do Conselho de Administração previstos em lei e no artigo 14 deste 
Estatuto Social.” 
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7.10. No mais, quanto ao item (i) da Ordem do Dia, considerando as alterações das disposições 
sobre emissão de debêntures deliberadas acima, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido 
computados 166.191.392 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a exclusão 
do artigo 22 e renumeração dos demais artigos do Estatuto Social da Companhia, nos termos da 
tabela abaixo: 
 

Numeração Atual Numeração Nova 

23 22 

24 23 

25 24 

26 25 

27 26 

28 27 

29 28 

30 29 

31 30 

32 31 

 
8. Informações 
 
8.1. Foi informado que as publicações ordenadas pela lei continuarão a ocorrer, no mínimo, nos 
jornais: O Fluminense e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  
 
9.  Encerramento e Lavratura da Ata 
 
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura 
da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo Acionista presente Enel Brasil 
S.A., pelo Presidente da Assembleia e pela Secretária.  
 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 
 
 

Niterói, 20 de abril de 2021. 
 
 
 

Guilherme Gomes Lencastre 
Presidente 

 
 
 

Maria Eduarda Fischer Alcure 
Secretária 

 
 


