
 

 

 

 

  

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 

CNPJ nº 33.050.071/0001-58 

NIRE nº 3330005494-4 

Companhia Aberta 
 

Ata da Reunião do Conselho de Administração, 
realizada em 23 de julho de 2014. 

 

1. Data, hora e local: 

No dia 23 de julho de 2014, às 17:00 horas, na sede social da Ampla Energia e Serviços S.A. 

(“Companhia”), na Praça Leoni Ramos, n.º 01, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 

 

2. Convocação e Presenças: 

Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do 

art. 13 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de 

Administração, verificou-se quórum necessário para instalação e deliberações, conforme  

assinaturas ao final desta ata. 

 

3. Mesa: 

Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos 

Secretária: Sra. Carolina Farinas Pinheiro 

 

4. Ordem do Dia: 

Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

Temas para aprovação: 

i. Eleição do Diretor de Planejamento e Controle da Companhia; 

ii. Aprovação de mutuo da Endesa Brasil S.A. para a Companhia de até 

R$200.000.000,00;  

Temas para informação: 

iii. Apresentação sobre as atividades operacionais da Companhia relativas a 

junho de 2014; 

iv. Outros assuntos de interesse da Companhia. 

5. Deliberações: 

5.1 No que se refere ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada pela unanimidade dos 

presentes a eleição do Sr. Claudio César Weyne da Cunha, brasileiro, casado, 



 

contador, portador da carteira de identidade nº. 93001007475, emitida por SSP/CE, 

inscrito no CPF/MF sob o nº. 721.271.123-34, com endereço profissional na Praça 

Leoni Ramos, nº 1, 7º andar, bloco 2, Niterói, RJ, para o cargo de Diretor de 

Planejamento e Controle da Companhia. O referido cargo encontrava-se vago desde a 

renúncia do ex-diretor, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, em 29/05/2013. O Diretor 

ora eleito tomará posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e terá mandato 

coincidente com os demais membros da Diretoria, devendo, portanto, seu mandato 

vigorar até abril de 2015. 
 

O Diretor ora eleito declarou, para fins do disposto no § 1º do art. 147 da Lei 6.404/76, 

não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a 

atividade mercantil. 

 

5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada a realização de contrato de mutuo, 

com característica de crédito rotativo, entre a Companhia, na qualidade de mutuaria, e 

sua acionista Endesa Brasil S.A., na qualidade de mutuante, no montante de até 

R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), pelo prazo de até 2 (dois) anos e taxa 

de CDI + 1,70% a.a.. 

 

5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foram apresentadas aos Srs. Conselheiros 

informações sobre o curso ordinário das operações da Companhia relativas ao mês de 

junho de 2014. 

 

 

6. 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 membros do Conselho de Administração 

presentes, Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Nelson Ribas Visconti, José Alves de Mello 

Franco, José Távora Batista, Otacilio de Souza Junior e Luciano Galasso Samaria, e pela 

secretária da reunião, Sra. Carolina Farinas Pinheiro.  

Niterói, 23 de julho de 2014. 

 
Mario Fernando de Melo Santos 

Presidente do Conselho e da Reunião 
 

Carolina Farinas Pinheiro 
Secretária 
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Otacilio de Souza Junior 


