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Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de março de 2021. 

1. Data, hora e local:  
Aos 26 (vinte e seis) dias de março de 2021, às 14:00 horas, na sede social da CELG Distribuição S.A. – 
CELG D, situada na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Edifício Gileno Godói, Bairro Jardim Goiás, Goiânia, GO, 
CEP: 74805-180. 
 
2. Convocação e Presença: 
Convocação devidamente realizada nos termos do art. 12 do Estatuto Social, por meio do Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia, de forma eletrônica, com antecedência mínima de 2 (dois) dias 
úteis, estando presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração, conforme se verifica pelas 
assinaturas ao final desta ata.  
 
 
3. Mesa: 
Presidente: Mario Fernando de Melo Santos  
Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure 
 
4. Ordem do Dia:  
 

Temas para aprovação: 

 

1. Contratação de Operação Financeira pela Companhia no montante de até 450 MBRL; 
2. Contratação de fornecimento de Religadores monopolares de média tensão; 
3. Processo de contratação de empresa com sócio Pessoa Politicamente Exposta e Pessoa Conexa 

(Conforme a Política OP412); 
4. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre alteração no Estatuto Social da 

Companhia; 
5. Dissolução do Comitê de Supervisão do Programa de Integridade; 
6. Atualização do Modelo de Prevenção de Riscos Penais da Companhia; 

 
 
Temas para informação: 

 
7. Apresentação dos resultados de 2020 da avaliação anual do Programa de Integridade e do Modelo de 

Prevenção de Riscos Penais; 
8. Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2020; 
9. Resultado do monitoramento dos planos de ação de 2020 da Auditoria; 
10. Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e 
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11. Outros assuntos de interesse geral. 
 

 
5. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: Após análise e discussão dos temas 
constantes da ordem do dia e respectivos documentos colocados à disposição dos Conselheiros, foi 
deliberado e aprovado, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, o seguinte: 
 
5.1 Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a celebração de operação financeira, até o limite 
de R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), com prazo de até 03 (três) anos, 
para cobrir necessidades de caixa da Companhia, de acordo com a avaliação das condições de 
mercado, e viabilizada, sem se limitar: (i) na forma de empréstimo intercompany com funding externo 
(Lei nº 4.131/62) com contratação de derivativo, com a Enel Finance International N.V; e/ou (ii) através 
de empréstimo bancário com funding externo (Lei nº 4.131/62) com contratação de derivativo, ambas 
podendo ser garantidas ou não pela Enel Brasil S.A. 
 
5.2 No que se refere ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento ao artigo 13, parágrafo único, 
XII, do Estatuto Social da Companhia, após apresentação do tema pela Diretoria de Compras, foi 

aprovada a adjudicação do fornecedor S&C ELECTRIC DO BRASIL LTDA. para fornecimento 

de Religadores Monopolares de média tensão, nos termos e condições apresentados pela referida 
diretoria. 

 

5.3 Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, após análise da documentação apresentada pela Diretoria 
de Compras e, nos termos da Política de Pessoas Politicamente Expostas e Pessoas Relacionadas 
(OP412), foi aprovada celebração de contrato de prestação de serviços de Contact center, entre a 
Companhia e a AEC Centro de Contatos S.A., nos termos e condições apresentados pela Diretoria de 
Compras da Companhia, conforme termos e condições apresentados aos Conselheiros. 
 
5.4 No que se refere ao item (iv) da Ordem do Dia, foi aprovada a convocação da Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada em 20 de abril de 2021, para deliberar sobre alteração do art. art. 11, 
parágrafo 1º. do Estatuto Social da Companhia, a fim de transferir a competência para a designação do 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Assembleia Geral para o próprio 
Conselho de Administração, uniformizando a prática nas sociedades do Grupo Enel.  

 

5.4.1 Nesse sentido, fica a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a adotar as providências 
necessárias à disponibilização e publicação dos documentos e informações pertinentes aos acionistas, 
conforme os prazos e procedimentos estabelecidos pela legislação societária. 

 
5.5 Em relação ao item (v) da Ordem do Dia, após apresentação do tema pela Auditoria Interna da 
Companhia, foi aprovada a dissolução do Comitê de Supervisão do Programa de Integridade, criado 
em 28/03/2017 através da aprovação do Regulamento do Comitê de Supervisão do Programa de 
Integridade, visando alinhar as práticas do Grupo Enel sobre o tema. Ao final da apresentação, foi 
ressaltado pela Auditoria Interna da Companhia que a área seguirá reportando ao Conselho de 
Administração as atividades relacionadas a supervisão do Programa de Integridade, contando com o 
apoio e cooperação de todas as áreas da Companhia.  

 

5.6 Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia, foi aprovada a atualização do Modelo de Prevenção de 
Riscos Penais da Companhia para inclusões de melhorias no documento, nos termos apresentados 
pela Auditoria Interna da Companhia e acordado com a Diretoria Jurídica. 

 

5.7 Quanto ao item (vii) da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram 
informados sobre os resultados de 2020 da avaliação anual do Programa de Integridade e do Modelo 
de Prevenção de Riscos Penais que incluía a revisão do principais temas e componentes do Programa, 
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as atividades de verificação interna e certificação externa, para assegurar o adequado desenho e 
funcionado do Modelo, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia.  

 

5.8 Quanto ao item (viii) da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram 
informados sobre resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético em 2020, 
evidenciando estatística, temas e medidas corretivas adotadas pela administração, conforme 
apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. 

 

5.9 Quanto ao item (ix) da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram 
informados sobre o resultado do monitoramento dos planos de ação de 2020 da Auditoria Interna, 
conforme apresentação realizada pela referida área, sendo destacado pelos Conselheiros o 
comprometimento da Auditoria Interna e das demais áreas da Companhia envolvidas nos planos de 
ação.  

 

5.10 No que tange ao item (x) da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, foi apresentado 
pelo Diretor-Presidente um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos 
principais KPIs. 

 

5.11 Quanto ao item (xi) de informação da Ordem do Dia, não houve outros assuntos de interesse geral. 
 

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da 
presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes, Srs. Mario 
Fernando de Melo Santos, Presidente da Mesa e Presidente do Conselho, Nicola Cotugno, Guilherme 
Gomes Lencastre, Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira e Márcia Sandra Roque Vieira Silva; 
Conselheiros, e, pela secretária da reunião, Maria Eduarda Fischer Alcure. 

 
Confere com a original lavrada em livro próprio. 

 
Goiânia, 26 de março de 2021.  

 
 

Mario Fernando de Melo Santos 
Presidente da Mesa e do Conselho 

 
Maria Eduarda Fischer Alcure 

Secretária 
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