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CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 
CNPJ/MF N° 01.543.032/0001-04 

NIRE 52300002958 
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO 

 
 

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 20 de abril de 2021. 
 
 
1. Data, hora e local: Dia 20 de abril de 2021, às 11:00 horas na sede social, localizada na Rua 
2, Quadra A-37, nº 505, Edifício Gileno Godói, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-180, Goiânia, 
GO. 

 
2. Edital de Convocação: Edital de Convocação regularmente publicado no Diário Oficial do 
Estado de Goiás nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2021, às folhas 44, 53 e 93, respectivamente; 
e no Jornal O Popular nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2021, às folhas 25, 24 e 25, 
respectivamente. 
 
 
3. Publicações:  Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras do exercício social 
findo em 31/12/2020, Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do 
Estado de Goiás no dia 18 de março de 2021, às folhas. 136 a 159, e no jornal O Popular às fls. 
26 a 33.  
 
4. Ordem do Dia: 
 
Em Assembleia Geral Ordinária:  

 

I. Aprovação das 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; 

II. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020; 

III. Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia até a 
Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2022;  

IV. Fixação do número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato; 
e 

V. Eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. 

 
Em Assembleia Geral Extraordinária: 
 
I. Alteração do Estatuto Social da Companhia, com a consequente modificação do artigo 
11, parágrafo 1º.  

 
 

5. Presença: Presentes os acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social 
conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. Também presentes: Jose Luis Salas 
Rincon, Diretor-Presidente da Companhia; Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo, inscrito no 
CRC RJ-092563/O-1, representante da KPMG Auditores Independente. 

 
6. Mesa:  Presidente – Guilherme Gomes Lencastre 

 Secretária – Maria Eduarda Fischer Alcure 
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7. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes:   
Em Assembleia Geral Ordinária:  

 
7.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovadas as contas dos Administradores, o 
Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, compreendendo o balanço patrimonial, as 
demonstrações de resultado, de mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, além das 
demonstrações de outros resultados abrangentes, complementadas pelas notas explicativas, 
acompanhados do relatório emitido pelos auditores externos, KPMG Auditores Independente. 
 
7.2 Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi dada ciência aos acionistas de que a Companhia, 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, alcançou um lucro no exercício de 
R$134.603.179,21 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e três mil, cento e setenta e nove 
reais e vinte e um centavos), o qual, acrescido o montante de R$18.872.636,28 (dezoito milhões, 
oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), relativo  à 
reserva de reavaliação, alcançou o lucro total de R$153.475.815,48 (cento e cinquenta e três 
milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos).  
 
7.2.1 O lucro do exercício será absorvido pelos prejuízos acumulados e pelo resultado do 
benefício pós-emprego (perda atuarial), no montante de R$42.768.365,70 (quarenta e dois 
milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), 
não havendo, portanto, dividendos a serem distribuídos, nem tampouco lucro a ser destinado à 
constituição de reserva legal. 
 
7.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, foi aprovada a remuneração global anual dos 
administradores da Companhia até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no montante máximo 
de R$11.380.601,90 (onze milhões, trezentos e oitenta mil, seiscentos e um reais e noventa 
centavos), entre fixos e variáveis. 
 
7.4 Quanto ao item (iv) da Ordem do Dia, foi aprovado que o Conselho de Administração seja 
composto por 7 (sete) membros para o próximo triênio. 
 
7.5 Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, foi aprovada, em razão do término do atual mandato, a 

reeleição,  dos membros titulares, abaixo qualificados, para compor o Conselho de 

Administração, para um novo mandato de 3 (três) anos, a findar na Assembleia Geral Ordinária 

que vier a ser realizada no ano de 2024. Os Conselheiros receberão sua remuneração dentro do 

limite fixado em 7.3 acima, item (iii) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária realizada 

nesta data. 

 
GUILHERME GOMES LENCASTRE, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de 
bens, engenheiro de produção/civil, portador da carteira de identidade nº 12253322-7, expedido 
pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.340.147-32, residente e domiciliado na Av. 
Monsenhor Aacaneo, 549, apto. 202 – Barra da Tijuca – RJ, 22621-060,  com endereço 
profissional na Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração. 
 
MARIO FERNANDO DE MELO SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, eletricista, portador do 
documento de identidade nº 406975, expedido pelo SSPPE, inscrito no CPF/MF sob o nº 
000.541.194-72, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, 361, apto. 801 – Ipanema 
– RJ, 22420-041, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, 
RJ, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 
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NICOLA COTUGNO, italiano, casado pelo regime da comunhão total de bens, engenheiro 
mecânico, portador do RNM nº F0415510, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.191.267-99, 
residente e domiciliado na Av. Vieira Souto, 438/ 501 – Ipanema, RJ - 22420-006, com endereço 
profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1 - São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de 
Membro Efetivo do Conselho de Administração. 
 
ANA CLAUDIA GONÇALVES REBELLO, brasileira, divorciada, advogada, portadora do 
documento de identidade nº 82.366, expedido pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 
011.914.537-58, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, residente e domiciliada na 
Rua Tonelero, 170, apto. 1002 – Copacabana, RJ, 22030-002, com endereço profissional na 
Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do 
Conselho de Administração. 
 
AURELIO RICARDO BUSTILHO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, administrador, portador do 
documento de identidade nº 05.256.451-5, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 002.533.027-65, com domicílio na Calle Santa Rosa, 76, na Cidade de Santiago do Chile, 
Chile, código postal 8330099, para ocupar o cargo de Membro Efetivo do Conselho de 
Administração. 
 
MÁRCIA SANDRA ROQUE VIEIRA SILVA, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial 
de bens, engenheira civil, portadora da identidade nº 2003002198717, SSP/CE, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 27538230300, residente e domiciliada na Rua Lauro Maia, 291 – apto. 502, 
Jose Bonifácio, CE, 60055-210, com domicílio profissional na Rua Padre Valdevino, 150, Centro, 
Fortaleza, CE, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração 
 
GINO CELENTANO, italiano, divorciado, engenheiro eletricista, portador do passaporte italiano 

nº YB0553419, residente e domiciliado com domicílio na Via Andrea del Castagno n.86, Roma, 
com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, Niterói, RJ, para o cargo 
de Membro Efetivo do Conselho de Administração 
 
 Os Conselheiros ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de 

termos de posse e declaram, sob as penas da lei, (i) estarem livres e desimpedidos para o 

exercício de suas funções, bem como para a prática da atividade administrativa, (ii) não estarem 

impedidos de assumir cargo de administração de companhias, de acordo com a legislação 

especial, (iii) não terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, (iv) não 

estarem cumprindo pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos, (v) que não ocupam qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas 

concorrentes da Companhia no mercado, e (vi) que não têm interesse conflitante com a 

Companhia, tudo nos termos dos §§1º e 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 

 
 
Em Assembleia Geral Extraordinária: 
 
7.6 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da 
Companhia, com a consequente modificação do artigo 11, parágrafo 1º, passando a vigorar com 
a seguinte redação: 
 
“Art. 11, parágrafo 1º - Se designará ao Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração pelo Conselho de Administração, observando o disposto na legislação, entre os 
Conselheiros eleitos.” 
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8. Informações: 
 
8.1. Foi informado que as publicações ordenadas pela lei continuarão a ocorrer, no mínimo, 
nos jornais: O Popular e Diário Oficial do Estado de Goiás.  
 
9. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos 
suspensos para a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo 
Presidente da Mesa, pela Secretária e pelos acionistas presentes. Assinaturas:  Guilherme 
Gomes Lencastre (Presidente), Maria Eduarda Fischer Alcure (Secretária) e pela acionista Enel 
Brasil S.A., representada neste ato por sua procuradora Maria Eduarda Fischer Alcure, conforme 
verificado no Livro de Presença de Acionistas.  
 

Goiânia, 20 de abril de 2021. 
 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 
 

 
Guilherme Gomes Lencastre 

Presidente 
 

Maria Eduarda Fischer Alcure 
Secretária 
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CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 

CNPJ/MF N° 01.543.032/0001-04 
NIRE 52300002958 

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO 
Lista de Presença de Acionistas 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 20 de abril de 2021 
 
 

Acionista Nacional. Domicílio Qtd. Ações % 

Enel Brasil S.A. Brasileira 
Praça Leoni Ramos, 01, bl. 

02, 7º andar, Niterói-RJ 
282.965.232 99,964% 

 
 

Goiânia, 20 de abril de 2021. 
 
 

 
Guilherme Gomes Lencastre 

Presidente 
 
 
 

Maria Eduarda Fischer Alcure 
Secretária 

 
 
 

Enel Brasil S.A. 
Acionista 

pp. Maria Eduarda Fischer Alcure 
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