NORTE BRASIL TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 09.625.321/0001-56
NIRE 53.3.0001698-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2020
1.
Data, Hora e Local: Realizada no dia 17 de agosto de 2020, às 10
horas, na sede da Norte Brasil Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SCN Quadra 01, nº 85,
Bloco C, salas 1708 a 1714, Parte, Edifício BSB Trade Center, Asa Norte,
Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.711-902.
2.
Convocação e Presença: Dispensada a publicação de Editais de
Convocação, nos termos do artigo 22, Parágrafo 3º do estatuto social da
Companhia (“Estatuto Social”), tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Wilson Fernandes
de Paula, Presidente, e Sr. João Pinheiro Nogueira Batista, Secretário.
4.
Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de
Administração da Companhia para deliberar a respeito das seguintes
matérias: (i) receber e consignar a renúncia da Sra. Gabriela Desirê
Olimpio Pereira ao cargo de Diretora Presidente da Companhia,
cumulando as funções de Diretora Administrativa-Financeira e Relações com
Investidores; e eleger a Sra. Denise Araújo Francisco, para o cargo de
Diretora Presidente da Companhia, cumulando as funções de Diretora
Administrativa-Financeira e Relações com Investidores.
5.
Deliberações: Instalada a reunião e após a discussão das matérias
da ordem do dia, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
5.1

receber e consignar a renúncia da Sra. Gabriela Desirê Olimpio
Pereira, brasileira, em união estável, engenheira eletricista,
portadora da cédula de identidade nº 12.678.870-2 expedida pela
DIC-DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº 422.501.023-68, residente e
domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro, com endereço
profissional na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala
204, Jacarepaguá, CEP 22775-040, ao cargo de Diretora Presidente da
Companhia, cumulando as funções de Diretora AdministrativaFinanceira e Relações com Investidores, para qual foi eleita em 09 de
junho de 2020 (Doc. anexo I – carta de renúncia).
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5.2

aprovar a eleição da Sra. Denise Araujo Francisco, brasileira,
casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG n°
07015740-9 expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº
003.008.217-00, com endereço profissional na Avenida Embaixador
Abelardo Bueno, nº 199, sala 204, Jacarepaguá, CEP: 22775-040,
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de Diretora Presidente da
Companhia, cumulando as funções de Diretora AdministrativaFinanceira e Relações com Investidores, para completar o mandato
do diretor anteriormente eleito, permanecendo no cargo, na forma do
artigo 26, parágrafo 4º do Estatuto Social. (Doc. anexo II – termo de
posse).

5.3

A Diretora, ora eleita, declara expressamente, e ratifica em seu termo
de posse (Anexo II), não estar incurso em quaisquer crimes previstos
em Lei que os impeça de exercer as atividades mercantis, e que
tampouco foi condenada à pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

5.4

A remuneração global mensal da Diretoria foi fixada em Assembleia
Geral Ordinária realizada no dia 10.06.2020.

5.5

O Conselho fez questão de registrar que o modelo de atuação
conjunta entre a Diretoria Técnica da Cia e a Diretoria de O&M da
Evoltz é essencial para os interesses da Cia.

6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente
deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa:
Presidente – Wilson Fernandes de Paula, Secretário – João Pinheiro Nogueira
Batista. Membros do Conselho de Administração: João Pinheiro Nogueira
Batista; Wilson Fernandes de Paula, Denise Araujo Francisco e José
Wanderley Uchoa Barreto.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
______________________________
Wilson Fernandes de Paula
Presidente
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______________________________
João Pinheiro Nogueira Batista
Secretário
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Assinaturas (2)
João Pinheiro Nogueira Batista (Secretário)

Assinou em 17/08/2020 às 11:50:29 (GMT -3:00)

Wilson Fernandes de Paula (Presidente)
Assinou em 17/08/2020 às 11:54:11 (GMT -3:00)

Histórico completo
Data e hora

Evento

17/08/2020 às 11:34:05
(GMT -3:00)

Nathália Ferreira solicitou as assinaturas.

17/08/2020 às 11:50:29
(GMT -3:00)

João Pinheiro Nogueira Batista (CPF 546.600.417-00; E-mail
joao.nogueira@evoltz.com.br; IP 186.205.169.157), assinou utilizando
certificado digital. Titular do certificado digital: JOAO PINHEIRO
NOGUEIRA BATISTA:54660041700 (CPF 54660041700; E-mail
selma.barbosa@evoltz.com.br).

17/08/2020 às 11:54:11
(GMT -3:00)

Wilson Fernandes de Paula (CPF 154.440.906-00; E-mail
wilson.paula@eletronorte.gov.br; IP 191.176.236.177), assinou utilizando
certificado digital. Titular do certificado digital: WILSON FERNANDES DE
PAULA:15444090600 (CPF 15444090600; E-mail
wilson.paula@eletronorte.gov.br).
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Documento assinado por todos os participantes.
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