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 Divulgação do Mapa de Votação Sintético Consolidado para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 26 de abril de 2021 

 
 

 

A Companhia Energética do Ceará – Coelce (“Companhia”), com sede na Cidade de Fortaleza , Estado do Ceará , na Rua padre Valdevino, 150, Centro CEP, 60.135-
040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ/MF nº 07.047.251/0001, nos termos do §3º do Artigo 21-W da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, informa aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que recebeu do escriturador das ações de emissão da Companhia, o Banco Itaú S.A. (“Itaú”), o “mapa de votação sintético AGE”, número 
do processo 3238, em branco, com a informação de que nenhuma instrução de voto foi transmitida pelos acionistas ao Itaú e aos seus agentes de custódia, em relação a todas 

e quaisquer das matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). A Companhia informa também que não recebeu diretamente nenhum 
boletim de voto à distância preenchido para a AGE.  Nesse sentido, não há mapa de votação sintético consolidado a ser divulgado para AGE. 

 

Com relação à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a Companhia informa que recebeu do Itaú o “mapa de votação sintético AGO”, número do processo 3218, com a informação 
de instrução dos votos transmitidos pelos acionistas ao Itaú e aos seus agentes de custódia, em relação a todas e quaisquer das matérias constantes da Ordem do Dia da AGO, 

e que recebeu diretamente um boletim de voto à distância preenchido para a AGO. Assim, o mapa sintético consolidado é apresentado em anexo. 
 

 

 
 

Fortaleza, 23 de abril de 2020. 
 

 
________________________________________________________ 

Teobaldo José Cavalcante Leal 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

Companhia Energética do Ceará – Coelce 
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Assembleia Geral Ordinária Aprovar (SIM) Rejeitar (Não) Abster-se

Assembleia Geral Extraordinária Aprovar (SIM) Rejeitar (Não) Abster-se

0 14.600

0 0 0

0 0 0

Ordem 7 - Instalação do Conselho Fiscal com a respectiva eleição dos membros para o exercício de2021 e 

fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76
1.951.352 0 0

Ordem 8 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de açõespreferenciais sem 

direito a voto ou com voto restrito:

Carlos Antonio Vergara Cammas / Luciana Doria Wilson

1.936.752

0 0

0 0 0

0 0 0

Ordem 2 - Alteração do Estatuto Social da Companhia, para modificação do Artigo 5º (capital social) 

ealteração dos Artigos: 11 (caput e exclusão do inciso III), 13 (caput e inclusão de novo parágrafo),15 (inclusão 

de novo inciso no parágrafo primeiro) e 19 (alteração no inciso II e exclusão do incisoIII), com as renumerações 

consequentes, todas as alterações relacionadas ao Capítulo III – DaAdministração, conforme proposta 

apresentada pela administração da Companhia, disponível nosite da CVM.

Ordem 1 - Aprovação da capitalização parcial do saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, com 

aconsequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia

0 0 0

0 0 0

0

Quantidade de Ações

Ordem 1 - Aprovar as 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.

Ordem 2 - Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e distribuição de dividendos.

Ordem 3 - Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a Assembleia Geral 

Ordinária a se realizar em 2022;

Ordem 4 -  Aumentar o número de membros do Conselho de Administração de 8 (oito) para 9 (nove);

Ordem 6 - Eleição/alteração, pelo acionista controlador, da suplência de membros do Conselho 

deAdministração da Companhia:

- O Sr. Alain Rosolino passa a ser suplente do Conselheiro Guilherme Gomes Lencastre;

- A Sra. Marcia Massotti de Carvalho passa a ser suplente do Conselheiro Mario Fernando deMelo Santos;

- A Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure passa a ser suplente da Conselheira Ana ClaudiaGonçalves Rebello; 

- A Sra. Anna Paula Hiotte Pacheco como membro suplente do Conselheiro do Conselheiro GinoCelentano; 

- A Sra. Julia Freitas de Alcântara Nunes como membro suplente do Conselheiro Teobaldo JoséCavalcante 

Leal em substituição a Monica Hodor.

Ordem 5 - Eleição, pelo acionista controlador, de membro titular do Conselho de Administração da Companhia:

- Eleição do Sr. Gino Celentano ao cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração;

- Ana Claudia Gonçalves Rebello como Membro Efetivo do Conselho de Administração, em substituição a 

Cristine de Magalhães Marcondes.

0 0

0


