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Ata da Reunião do Conselho de Administração, 
realizada em 22 de julho de 2016. 

 
 
 
1. Data, hora e local:  

 
No dia 22 de julho de 2016, às 11:00 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 totalidade 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: 
 

I. Celebração de contrato de aquisição de postes com a empresa selecionada no processo licitatório;  

II. Eleição de Roberto Zanchi para o cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia; 

III. Eleição de Márcia Sandra Roque Vieira Silva para o cargo de Diretora de Mercado; 

IV. Ratificação de contratação de Fiança Bancária, no valor de R$ 252MM, para garantir dívida com a Brasiletros; 

V. Re-ratificação da contratação de financiamento com o BNDES (CAPEX 2014-2015); 

VI. Aprovação de operação de securitização; 

VII. Análise das Informações Trimestrais – ITR’s, correspondentes ao primeiro trimestre de 2016;  

VIII. Outros assuntos de interesse geral. 
 
 
5.  Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: 
 
5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 15, parágrafo primeiro, inciso X do Estatuto Social, 

foi aprovada a celebração de contrato de aquisição de postes de baixa, média e alta tensão com a empresa 
selecionada no processo licitatório realizado pela Companhia, Romagnole Produtos Elétricos S.A., para o período 
compreendido entre 01de agosto de 2016 e 31 de julho de 2019, nos termos e condições apresentados pela 
Diretoria. 
 

5.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição do Sr. Roberto Zanchi, italiano, casado, engenheiro, 
portador do passaporte italiano nº YA5532703, RNE G232331-T, expedido pelo DPF/NIT/RJ, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 063.682.037-81, com endereço funcional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 1, 6º andar, São 
Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia da 
Companhia, em razão da obtenção de seu visto permanente junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. 
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5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição da Sra. Márcia Sandra Roque Vieira Silva, brasileira, 
casada, engenheira civil, portadora da identidade nº 2003002198717, SSP/CE, inscrita no CPF/MF sob o nº 

27538230300, com endereço funcional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, Fortaleza, Ceará, para ocupar o 
cargo de Diretora de Mercado da Companhia, em substituição a Olga Jovanna Carranza Salazar que desligou-se 
da companhia em 30 de junho de 2016. Os conselheiros agradeceram a Olga Salazar pela dedicação e trabalho 
realizado durante sua gestão. 

 
5.4 Os Diretores ora eleitos tomarão posse de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76 e terão mandato coincidente com 

os demais membros da Diretoria. Os Diretores ora eleitos declaram, para fins do disposto no § 1º do art. 147 da Lei 
6.404/76, não estar incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade 
mercantil. 
 

5.5 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi ratificada a contratação de Fiança Bancária com o Banco Itaú-Unibanco 
S/A, no valor de R$ 252.000.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois milhões de reais), com validade de 1 (um) ano, 
como garantia pela dívida atuarial da Companhia com a Brasiletros, nos termos do material apresentado aos 
conselheiros, ficando a Diretoria autorizada a negociar e firmar os instrumentos necessários a essa contratação, 
dentro do limite aprovado. 
 

5.6 Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foi  re-ratificada a contratação de financiamento com sindicado de bancos, 
para repasse de recursos do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CAPEX 2014-
2015), pelo valor máximo de total de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com as seguintes 
características: 
Banco Líder do Sindicato: Banco Itaú BBA S.A. 
Bancos Participantes do Sindicato: Santander Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A. 
Taxa: TJLP + taxa fixa + Spread 
Prazo: 6 anos para o crédito FINEM e 10 anos para o crédito FINAME 
Garantias: (i) cessão fiduciária de recebíveis da Companhia,  equivalente a 3,77% (três vírgula, setenta e sete por 
cento) da receita operacional líquida mensal da companhia, proveniente da prestação de serviços de fornecimento 
de energia elétrica, aprovada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, ou, a critério da Companhia; (ii) 
fiança bancária de até 130% (cento e trinta por cento) do saldo devedor. 
 

5.7 Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, foi aprovada a venda de recebíveis já performados da Companhia, por meio 
da cessão de direitos creditórios oriundos da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica a Fundo de 
Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC. Os créditos poderão ser cedidos de forma definitiva ao FIDC, ou seja, 
sem qualquer coobrigação da Companhia, de forma recorrente, por 1 (um) ano, podendo a operação ser 
prorrogada por até 4 (quatro) anos adicionais. O FIDC poderá manter um saldo máximo de R$ 800.000.000,00 
(oitocentos milhões de reais) em recebíveis adquiridos de empresas do Grupo Enel no Brasil, conforme material 
apresentado aos Conselheiros, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a negociar e firmar todos os 
instrumentos necessários à efetivação da operação, de acordo com os custos e condições apresentadas pela 
Diretoria a este Conselho, ora aprovadas. 
 

5.8 Quanto ao item (vii) da Ordem do Dia, foram analisadas as Informações Trimestrais – ITR’s correspondentes ao 
primeiro trimestre de 2016 – 1ITR/2016, nos termos do material entregue aos conselheiros. 

 
 
 
 
 
 

5.9 No que se refere ao item (viii) da Ordem do Dia, o Diretor Presidente da Companhia fez uma exposição sobre as 
atividades operacionais e o comportamento dos principais indicadores do serviço de distribuição de energia elétrica 
relacionados aos parâmetros constantes do plano de resultados da Aneel.  
 

 
6. Encerramento: 
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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, Srs. Mario Fernando de Melo Santos, Monica Hodor, Carlo Federico 
Vladimir Il‘ic Zorzoli, José Távora Batista, José Alves de Mello Franco, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira, Luiz Carlos 
Franco Campos, e pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure. 

 
Niterói, 22 de julho de 2016. 

 
 
 
 

Mario Fernando de Melo Santos  Maria Eduarda Fischer Alcure 
Presidente da Mesa e do Conselho  Secretária 
 
 
Monica Hodor     Carlo Federico Vladimir Il‘ic Zorzoli 
Vice-Presidente do Conselho   Conselheiro 
 
    
José Távora Batista                 José Alves de Mello Franco 
Conselheiro         Conselheiro 
 
 
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira           Luiz Carlos Franco Campos       
Conselheiro      Conselheiro        

 
 
 

      
Pires e Albuquerque      Nelson Ribas Visconti 
 

 
 


