ENEVA S.A.
CNPJ/MF n° 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2016
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 9 dias do mês de novembro de 2016, às 13:30hs, na

Praia do Flamengo, 66, 6º andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi convocada

nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. (“Companhia”) e da legislação aplicável e contou
com a participação dos seguintes membros: Fabio Pinheiro, David Zylbersztajn, Marcos
Grodetzky, José Aurélio Drummond Jr., Marcelo Medeiros, e Edwyn Neves, Frank Possmeier e
Guilherme Bottura, via conferência telefônica. Como convidados, o Diretor Vice-Presidente
Pedro Zinner e o Sr. Rodrigo Beraldo.
3.

MESA: Após a disponibilidade dos membros do Conselho de Administração da

Companhia ter sido verificada, o Sr. Fabio Pinheiro assumiu a Presidência da Mesa e designou
o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como Secretário.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia

referentes ao terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2016 (ITR).
5.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, o Presidente do Conselho de Administração

informou aos demais conselheiros ter recebido Carta de Renúncia do Sr. Marcelo Pechinho
Hallack ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Neste sentido,
com fundamento no parágrafo 2º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e considerando
a participação da totalidade dos membros do Conselho, foi colocada em votação a eleição do
Sr. Renato Antonio Secondo Mazzola, em substituição ao conselheiro renunciante, para
complementação de mandato, que foi aprovada por unanimidade.
O conselheiro ora eleito tomará posse dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados desta
reunião, declarando no respectivo termo de posse, tendo em vista o disposto no artigo 147
da Lei das Sociedades por Ações e as regras constantes da Instrução CVM nº 367/2002 e do
Estatuto Social, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não está impedido
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de assumir o cargo para o qual foi eleito, nos termos do artigo 37, inciso II, da Lei nº
8.934/1994, bem como não foi condenado 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; (ii) não está
condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores
Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta; (iii)
atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, parágrafo terceiro, da
Lei das Sociedades por Ações; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da
Companhia; e (v) cumpre com os requisitos previstos no artigo 14 do Estatuto Social da
Companhia.
Assim sendo, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser formado pelos seguintes
membros, todos com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre
as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016:
(i) Sr. Fábio de Barros Pinheiro, Presidente do conselho; (ii) Sr. David Zylbersztajn, na
qualidade de membro independente; (iii) Sr. Frank Paul Possmeier, membro do conselho; (iv)
Sr. José Aurélio Drummond Jr., membro do conselho; (v) Sr. Marcos Grodetzky, membro
independente; (vi) Sr. Edwyn Neves, membro do conselho; (vii) Guilherme Bottura, membro
do conselho; (viii) Sr. Renato Antonio Secondo Mazzola, membro do conselho; e (ix) Sr.
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, membro do conselho.
Dando prosseguimento à reunião, após discussões, os membros do Conselho de Administração
da Companhia resolveram aprovar, por unanimidade, as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2016 (ITR).
6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 17:00hs, nada mais havendo a ser discutido, a

reunião foi encerrada e esta ata foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de
Administração.

- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A., realizada em
9 de novembro de 2016, às 13:30h, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de
Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2016.
______________________
Rodrigo Beraldo
Secretário
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