
 

 

 

 

1/2 

 

 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. 

 

 

Data, hora e local: No dia 15 de dezembro de 2015, às 11:00 horas, na sede da 

Companhia, na Praça Leoni Ramos, 01, Niterói, RJ. 

Convocação e Presenças: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente 

convocados, nos termos do art. 13 do Estatuto Social. Presente a totalidade dos membros 

do Conselho, havendo quorum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas 

assinaturas ao final desta ata.  

Mesa: Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos e Secretária:  Sra. Maria Eduarda 

Fischer Alcure. 

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: item (i): “foi aprovada a 

eleição/reeleição da Diretoria da Companhia: Srs. ABEL ALVES ROCHINHA, brasileiro, 

casado, engenheiro mecânico portador do documento de identidade nº 04.821.979-4, 

expedido pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 606.567.607-10, residente e 

domiciliado na cidade de Fortaleza, CE, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 

nº. 01, 6º andar, bloco 01, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o 

cargo de Diretor Presidente; BRUNO GOLEBIOVSKI, brasileiro, casado, engenheiro 

elétrico e de produção, portador do documento de identidade n.º 09.227.312-7, expedido 

pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.834.017-61, residente e domiciliado na Cidade 

do Rio de Janeiro/RJ, 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 

de Operações de Infra-Estrutura e Redes; CLAUDIO MANUEL RIVERA MOYA, chileno, 

viúvo, engenheiro eletricista, portador do Registro Nacional de Estrangeiro V368497-5, 

expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 058.540.317-10, residente e 

domiciliado na Cidade de Niterói, RJ, com domicílio profissional na Praça Leoni Ramos, nº 

01, 6º andar, bloco 01, São Domingos, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o 

cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia; OLGA JOVANNA CARRANZA 

SALAZAR, peruana, solteira, economista, portadora do Registro Nacional de Estrangeiro nº 

V367665-F, inscrita no CPF/MF sob nº 058.829.057-29, residente e domiciliada na cidade de 

Fortaleza, CE, com domicílio profissional Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, 

Ceará, para ocupar o cargo de Diretora de Mercado; 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 de Niterói, RJ, 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; LUIS FERMIN LARUMBE ARAGON, 

espanhol, casado, portador do Registro Nacional de Estrangeiro nº 08458.007455/2013-12, 

expedido pela DPF/NIT/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.411.217-90, residente e 

domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, 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 Administrativo e de Planejamento e Controle; CARLOS EWANDRO 

NAEGELE MOREIRA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do documento de 

identidade nº 2182243, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 391.142.017-04, 

residente e domiciliado na Cidade de Niterói, RJ, 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 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, residente e 

domiciliado em Fortaleza, CE, com domicílio profissional Rua Padre 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, 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 Comunicação; JOSÉ 

ALVES DE MELLO FRANCO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do 

documento de identidade nº 23.470/D, expedido pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 

283.567.996-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, 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; DÉBORAH MEIRELLES 

ROSA BRASIL, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 

100.246, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 025.881.547-78, residente e 

domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, 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 e; MARGOT FROTA COHN PIRES, brasileira, casada, 

economista, portadora do documento de identidade n° 92002170622, expedido pela 

SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 718.593.303-04, residente e domiciliada na Cidade do 

Rio de Janeiro, RJ, 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 Diretora 

de Compras, por um novo mandato de 3 (três) anos, a findar em dezembro de 2018, 

conforme o disposto no Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora eleitos 

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.”; 

item (ii): “(a) foi conhecido por todos os Conselheiros presentes as decisões tomadas na 

AGD 6ª Emissão, cuja cópia foi entregue aos Conselheiros e, prestados os devidos 

esclarecimentos pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. 

Teobaldo José Cavalcante Leal, presente à reunião, foram ratificadas todas as decisões 

tomadas na AGD 6ª Emissão, nos mesmos termos da AGD 6ª Emissão, a saber: (i) a 

alteração dos Índices Financeiros estipulados na alínea (n) da Cláusula 4.12.1 da Escritura 

de Emissão, bem como as definições de "Dívida Financeira Líquida" e de "Despesa 

Financeira Líquida"; (ii) a alteração das Cláusulas 4.12.2 e 4.12.3 da Escritura de Emissão 

visando tornar o descumprimento dos Índices Financeiros por dois trimestres consecutivos, 

conforme previsto no item 4.12.1, alínea (n) da Escritura, em um evento de vencimento 

antecipado sujeito a deliberação em Assembleia Geral de Debenturistas, e não de 

vencimento automático; (iii) a inclusão do novo item 5.1.32 da Cláusula Quinta da Escritura 

de Emissão, (v) a contrapartida às aprovações dispostas acima, mediante o 

pagamento, à vista e em moeda corrente nacional, no dia 22 de dezembro de 2015, de 

prêmio equivalente a 1,05% multiplicado pela duration das debêntures da 1ª e 2ª séries; e 

(vi) o acordo que (a) caso seja aprovado o pagamento de prêmio aos debenturistas da 7ª ou 

da 8ª emissões de debêntures da Companhia – acrescido a tal prêmio 0,35% caso seja 

outogada garantia fidejussória pela controladora da Companhia – em valor superior a 1,05% 

calculado na forma da deliberação (v) da AGD 6ª Emissão, a Companhia pagará aso 

debenturistas da 6ª emissão, também, a diferença entre o prêmio calculado com base no 

percentual mais alto estabelecido para a 7ª ou a 8ª emissão de debêntures da Companhia – 

acrescido a tal prêmio 0,35% caso seja outogada garantia fidejussória pela controladora da 

Companhia – e o prêmio pago na forma da deliberação (v) acima da AGD 6ª Emissão; (b) 

caso seja aprovado o estabelecimento de novos limites para qualquer um dos índices 

financeiros previstos na 7ª ou na 8ª emissão de debêntures da Companhia que sejam mais 

restritivos para a Companhia do que os Índices Financeiros (conforme estabelecidos na 

deliberação (i) da AGD 6ª Emissão), tais índices financeiros mais restritivos para a 

Companhia serão também aplicáveis à 6ª emissão em substituição àqueles aprovados na 

deliberação (i) da AGD 6ª Emissão; e (c) caso seja aprovada qualquer alteração na cláusula 

de vencimento antecipado em decorrência da alteração do controle acionário indireto da 

Companhia prevista na 7ª ou na 8ª emissão de debêntures da Companhia, a Companhia 

obriga-se a convocar nova assembleia geral de Debenturistas da 6ª emissão para oferecer 

aos mesmos a possibilidade de adotar para a 6ª emissão a mesma redação da referida 

cláusula que venha a ser adotada na 7ª ou na 8ª emissão de debêntures da Companhia. 

Fica, desde já, aprovado e autorizado a Diretoria da Companhia a celebrar o segundo 

aditamento e consolidação da Escritura de Emissão da 6ª Emissão, afim de cumprir 

integralmente as decisões tomadas na AGD 6ª Emissão, ora ratificadas, e a tomar todas as 

providências necessárias para cumprir as deliberações aprovadas na AGD 6ª Emissão, em 

especial ao pagamento do prêmio.”; “(b) foi aprovada a realização de captações financeiras 

no mercado: (A) até o montante de R$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de 

reais), para o refinanciamento de dívidas ou pagamento de obrigações da Companhia, (B) 

até o montante de R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) para atender às 

necessidades de caixa da Companhia, inclusive contratando garantias corporativas que 

venham a ser prestadas pelos seus acionistas controladores (diretos e indiretos), ficando a 



 

 

   

 

 

 

 

 

Diretoria da Companhia autorizada a negociar os contratos e firmar os instrumentos 

necessários a essa(s) contratação(ões) nas melhores condições de mercado, dentro do 

limite aprovado.”;  “(c) foi autorizada a contratação de novos mútuos entre a Companhia e 

sua controladora Enel Brasil S.A., no montante de até R$1.500.000.000,00 (um bilhão e 

quinhentos milhões de reais), observadas as condições aprovadas pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL ficando a Diretoria da Companhia autorizada a firmar os 

instrumentos necessários a essa(s) contratação(ões), dentro do limite e nas condições 

aprovadas pela ANEEL.”; “(d) foi aprovado autorizar alterações nas escrituras das 7ª e 8ª 

emissões de debêntures da Companhia, em condições similares às alterações efetuadas na 

escritura da 6ª emissão de Debêntures da Companhia, ora ratificadas, respeitadas as 

particularidades de cada emissão e eventuais flexibilizações em relação às condições 

negociadas com a 6ª. Emissão de Debêntures da Companhia, caso necessário para 

melhorar as restrições contratuais atuais, ficando a Diretoria, desde já, autorizada a tomar 

as providências necessárias e firmar os instrumentos necessários à efetuação das referidas 

alterações. 

 

Certifico que o presente contém deliberações constantes da ata lavrada no livro próprio de 

Reuniões do Conselho de Administração da Ampla Energia e Serviços S.A. 

 

 

 

Maria Eduarda Fischer Alcure 

Secretária 

 

 

 


