
 

 

 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 
CNPJ nº 33.050.071/0001-58 

NIRE nº 3330005494-4 

Companhia Aberta 
 

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração, 
realizada em 18 de maio de 2015. 

 

 

1. Data, hora e local:  
 

No dia 18 de maio de 2015, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 

01 - Niterói, RJ. 

 

2. Convocação e Presenças:  
 

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

art. 13 do Estatuto Social. Presente a maioria dos membros do Conselho, havendo quorum 

para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.  

 

3. Mesa: 
 
Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos 

Secretária:  Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure 

 
4. Ordem do Dia: 
 

Tema para aprovação: 

 
1. Eleição e reeleição da diretoria para um novo mandato. 

 

Temas para informação: 

 

1. Análise das  Informações Trimestrais – ITR’s, correspondentes ao primeiro trimestre 
de 2015;e   

 
2. Outros assuntos de interesse da Companhia. 

 
 
5.  Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: 
 

5.1 Quanto ao item 1 da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição do Sr. ABEL ALVES 
ROCHINHA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico portador do RG nº 048.219-

794, inscrito no CPF/MF sob nº 606.567.607-10, residente e domiciliado na cidade de 

Fortaleza, CE, com endereço profissional na Ria Padre Valdevino, 150, Centro, 

Fortaleza, CE, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e a reeleição dos seguintes 

membros, todos para compor a Diretoria da Companhia por um novo mandato de 2 

(dois) anos, a findar em maio de 2017, conforme o disposto no Artigo 10 do Estatuto 



 
 

Social da Companhia: Sr. 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, residente e domiciliado na 

Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 

7º andar, bloco 01, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; CLAUDIO MANUEL RIVERA 
MOYA, chileno, viúvo, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº. 

08458.000280/2006-41 expedido pelo DPF/NRI/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 

058.540.317-10, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de 

Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 7º andar, bloco 02, 

São Domingos, Niterói/RJ, para ocupar o cargo de Diretor Técnico; BRUNO 
GOLEBIOVSKI, brasileiro, casado, engenheiro elétrico e de produção, portador da 

Carteira de Identidade IFP/RJ n.º 09.227.312-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 

021.834.017-61, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 

de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 4º andar, bloco 

1, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor 

Comercial; JOSÉ ALVES DE MELLO FRANCO, brasileiro, casado, engenheiro 

eletricista, portador da Carteira de Identidade nº 23.470/D, expedida pelo CREA e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 283.567.996-00, residente e domiciliado na Cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni 

Ramos, nº 01, 3º andar, bloco 2, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, 

para ocupar o cargo de Diretor de Regulação; CARLOS EWANDRO NAEGELE 
MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de 

Identidade nº 2182243 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 391.142.017-04, 

residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, com 

domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 5º andar, bloco 1, São 

Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor de 

Recursos Humanos; JANAINA SAVINO VILELLA CARRO, brasileira, casada, 

jornalista, portadora da Carteira de Identidade nº 11.433.600-1, Detran/RJ, inscrita no 

CPF/MF sob o nº 088.290.577-54, residente e domiciliada na Cidade do Rio de 

Janeiro, RJ, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº. 01, 2º andar, 

bloco 2, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de 

Diretora de Relações Institucionais e Comunicação;  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, 

Estado do Rio de Janeiro,  para ocupar o cargo de Diretor de Planejamento e 

Controle; e DÉBORAH MEIRELLES ROSA BRASIL, brasileira, casada, advogada, 

portadora da Carteira de Identidade nº 100.246 OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob o 

nº 025.881.547-78, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 

Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 01, 7º andar, 

bloco 1, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de 

Diretora Jurídica. 
 

Permanece vacante o cargo de Diretor de Recuperação de Mercado, até posterior 

deliberação do Conselho de Administração nesse sentido. 

 

Os Diretores ora eleito e reeleitos, conforme o caso, declararam desde já, sob as 

penas da lei, sem prejuízo da declaração em documento próprio, em cumprimento 

ao art. 4º da Instrução CVM 367/2002, que (i) não estão impedidos por lei especial, 



 
 

ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 

criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como 

previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estão condenados a pena de 

suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores 

Mobiliários, que os torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia 

aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atendem ao 

requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; 

e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da 

companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da companhia, 

na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 

pela Lei 10.303/01, estando, portanto, livres e desimpedidos para o exercício das 

funções referentes aos respectivos cargos para os quais foram eleitos, 

comprometendo-se, desde já, a cumprir as determinações legais e estatutárias 

aplicáveis. 

 

 Nesse sentido, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: 

 

 

  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho e demais Conselheiros presentes, manifestaram especiais 

agradecimentos pela dedicação do ex-Diretor Presidente da Companhia (e atual 

Conselheiro), o Sr. Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo, durante o tempo em que 

exerceu suas funções no cargo, contando, a partir de agora, com sua contribuição 

como membro deste Conselho de Administração. 
 

5.2 No item (1) dos temas para informação, foram analisadas as Informações Trimestrais 

– ITR’s, correspondentes ao primeiro trimestre de 2015, conforme apresentação feita 

aos Conselheiros. 

Nome Cargo 

Abel Alves Rochinha Diretor Presidente 

Teobaldo José Cavalcante Leal 
Diretor Financeiro e de Relações 

com Investidores 

Cláudio Manuel Rivera Moya Diretor Técnico 

Bruno Golebioviski Diretor Comercial 

José Alves de Mello Franco Diretor de Regulação 

Carlos Ewandro Naegele Moreira Diretor de Recursos Humanos 

Claudio César Weyne da Cunha Diretor de Planejamento e Controle  

Déborah Meirelles Rosa Brasil Diretora Jurídica 

Janaina Savino Villela Carro 
Diretora de Relações Institucionais 

e Comunicação 

vago 
Diretoria de Recuperação de 

Mercado 



 
 

 

5.3 No item (2) dos temas para informação, a Diretoria apresentou os dados sobre as 

atividades operacionais da Companhia referentes ao mês de abril de 2015 e fez, 

ainda, um relato atualizado sobre o plano de melhora da qualidade do serviço 

apresentado à Aneel.  

 
5.4 Ainda com relação ao item (2), ficou estabelecido o valor de R$ 2.332,00 (dois mil, 

trezentos e trinta e dois reais) a título de remuneração por cada reunião do Conselho 

de Administração que o membro representante dos empregados venha a participar, 

correspondente a um aumento pela inflação equivalente a 6% sobre o valor 

anteriormente pago. 

 

6. Encerramento: 

Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a para a lavratura da 

presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes, 

conforme abaixo, e pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure. 

 

 
Confere com a original lavrada em livro próprio. 

 

 

Niterói, 18 de maio de 2015. 

 

 

Mario Fernando de Melo Santos 

Presidente da Mesa e do Conselho 

 

 

Maria Eduarda Fischer Alcure 

Secretária 
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