ENEVA S.A.
CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2019
1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2019, às 10h30, na sede

social da ENEVA S.A. (“Companhia”), situada na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, 7º
andar, parte, Botafogo, CEP 22250-040, 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 Companhia e da legislação aplicável e contou
com a participação dos seguintes membros: Marcelo Medeiros, Lavinia Hollanda,
Guilherme Bottura e Edwyn Neves. Participaram na forma do artigo 14, §3º do Estatuto
Social, os Srs. José Aurélio Drummond Jr. e Renato Mazzola. Como convidados, o Diretor
Presidente da Companhia, Pedro Zinner, o Diretor de Operações, Lino Cançado, e o Diretor
Jurídico, Sr. Thiago Freitas.
3.

MESA: Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de

Administração ter sido verificada, o Sr. José Aurélio Drummond Jr. assumiu a Presidência
da Mesa e designou o Sr. Thiago Freitas para atuar como Secretário.
6.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussões, os membros do Conselho de

Administração da Companhia deliberaram por unanimidade:
(i) aprovar novas políticas corporativas da Companhia, em atendimento ao previsto no
Regulamento do Novo Mercado, quais sejam (a) Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante e Negociação de Valores Mobiliários, (b) Política de Remuneração, (c) Política
de Transação com Partes Relacionadas e (d) Política de Indicação de Membros do Conselho
de Administração, dos Comitês de Assessoramento e da Diretoria Estatutária, que entrarão
em vigor nesta data, exceto pela Política de Transação com Partes Relacionadas que
entrará em vigor em 60 (sessenta) dias condicionado à realização de um treinamento aos
gestores da Companhia. Fica desde já revogadas as atuais políticas de Governança
Corporativa e a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, Preservação de Sigilo e
de Negociação;
(v) aprovar a abertura de filial da Companhia na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas
na Avenida Eduardo Ribeiro, nº 500, 17º andar, sala 1712, Centro CEP 69010-901, bem
como autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à formalização e efetivação
da abertura de filial;
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(vi) tomar conhecimento da renúncia da Sra. Andrea Rangel de Azeredo ao cargo de
Diretora sem designação específica da Companhia, conforme carta de renúncia recebida
nesta data, e eleger o Sr. Marcelo Campos Habibe, brasileiro, casado, economista,
portador da cédula de identidade RG nº 11.856.849 (SSP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº
052.949.797-21, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Praia de Botafogo, 501, bloco I, sala 701, parte, CEP 22.250-040, para o
cargo de Diretor sem designação específica (“Diretor Financeiro”), que complementará o
prazo restante do mandato unificado de 3 anos;
O Diretor Financeiro ora eleito tomará posse mediante assinatura de Termo de Posse
lavrado em livro próprio, declarando, sob as penas da lei, que não estar impedido, por lei
especial, de exercer a administração da Companhia e nem foi condenado ou está sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº
6.404/76;
(vii) em razão da deliberação tomada no item (vi) acima, a Diretoria Estatutária da
Companhia passa a ter a seguinte composição, todos com mandato até 10 de maio de
2021:
(a) para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, o Sr.
Pedro Zinner, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade
nº 09.370.074-8, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.007.09786, residente domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na
Praia de Botafogo, 501, bloco I, sala 701, parte, CEP 22.250-040;
(b) para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Lino Lopes Cançado,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 07924465-3,
emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.321.167-00, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de
Botafogo, 501, bloco I, sala 701, parte, CEP 22.250-040;
(c) para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Luis Alfredo de Paula
Vasconcelos, brasileiro, casado, químico, portador da carteira de identidade nº
072120470, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 887.221.717-20,
residente domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia
de Botafogo, 501, bloco I, sala 701, parte, CEP 22.250-040; e
(d) para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Marcelo Campos
Habibe, acima qualificado.

- Certifico que a presente é um extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da
ENEVA S.A., realizada em 31 de janeiro de 2019, às 10h30. -

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2019.
_____________________________
Thiago Freitas
Secretário da Mesa
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