CA/CAAS
Rua da Quitanda, nº 196, 25º andar.
22210-030 Rio de Janeiro - RJ

1

RCA 944, de 05.08.2022.

CERTIDÃO
ATA DA NONINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS
NIRE 53300000859/CNPJ nº 00001180/0001-26
Certifica-se, para os devidos fins, que a 944ª reunião do Conselho de Administração da Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (“Companhia” ou “Eletrobras”) foi instalada ao quinto dia do
mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 18h20min, com encerramento definitivo dos
trabalhos registrado às 20h40min. A reunião transcorreu no escritório central da Eletrobras,
localizado à Rua da Quitanda, nº 196, 25º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. A convocação
ocorreu no trigésimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, nos termos preconizados
pelo Estatuto Social. Assumiu presencialmente a presidência dos trabalhos o Conselheiro IVAN DE
SOUZA MONTEIRO (ISM). Os Conselheiros CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (CRP),
DANIEL ALVES FERREIRA (DAF), FELIPE VILLELA DIAS (FVD), MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS
(MSF), MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA (MFP), PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO (PBL) e
VICENTE FALCONI CAMPOS (VFC) participaram presencialmente da reunião. O Conselheiro
MARCELO GASPARINO DA SILVA (MGS) participou remotamente do conclave por meio de
videoconferência. O concílio foi secretariado pelo Secretário de Governança BRUNO KLAPPER
LOPES (BKL) com o apoio do Assessor do Conselho de Administração FERNANDO KHOURY
FRANCISCO JUNIOR (FKJ). O Consultor-Jurídico da Presidência JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES
BARROS (JGB) e o Coordenador do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos – CAE JERÔNIMO
ANTUNES (JEA) participaram da reunião na qualidade de convidados. QUÓRUNS DE
INSTALAÇÃO E DE DELIBERAÇÃO: Conforme prescreve o art. 29, caput, do Estatuto Social da
Eletrobras, as deliberações deste conclave devem ocorrer na presença da maioria de seus
membros, e suas deliberações devem ser tomadas, como regra geral, pela maioria dos
presentes. A reunião foi instalada com a presença de nove membros, em observância ao quórum
mínimo de instalação de seis membros, e com quórum mínimo para tomada de deliberações de
cinco membros, exceto nos casos em que houver registro explícito de alteração do quórum de
presentes à ocasião da deliberação. A declaração prévia de conflito de interesses por parte do
Conselheiro e/ou sua ausência momentânea do conclave acarretam sua subtração para fins do
cômputo do quórum mínimo de deliberação respectivo. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Em
inauguração ao conclave, o Secretário de Governança BKL deu as boas-vindas aos conselheiros
recém-empossados, eleitos na 182ª Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras havida em
05.08.2022, sumarizou os assuntos constantes da ordem do dia e esclareceu dúvidas pontuais
relacionadas à dinâmica e à pauta da reunião. Na sequência, o Secretário de Governança BKL
cedeu a palavra a cada um dos Conselheiros, os quais prestaram breves considerações sobre
suas formações acadêmicas, especializações técnicas e experiências profissionais pregressas, a
fim de auxiliar na eleição do novo presidente do Conselho de Administração e na recomposição
dos comitês de assessoramento. DECISÕES: DEL-119/2022. Eleição do Presidente do
Conselho de Administração e seu substituto. O Conselho de Administração da Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, no uso de suas atribuições, consubstanciado na exposição
do relator, e embasado no art. 32, §4º, do Estatuto Social da Eletrobras e no item 3.3 do
Regimento Interno do Conselho de Administração, DELIBEROU: 1. aprovar a eleição do
Conselheiro IVAN DE SOUZA MONTEIRO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
bens, executivo, portador da cédula de identidade nº. 048345649, expedida pelo Detran-RJ,
inscrito no CPF sob nº. 667.444.077-91, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, 154 –
apto 802, Copacabana, Rio de Janeiro – CEP 22080-060, para exercer a função de Presidente do
Conselho de Administração da Eletrobras durante o prazo de gestão unificado de 05.08.2022 até
a Assembleia Geral Ordinária de 2025, sem prejuízo da aplicação análoga da prorrogação de
prazo de que trata o art. 28 do Estatuto Social; 2. aprovar a eleição do Conselheiro VICENTE
FALCONI CAMPOS, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da cédula de identidade nº.
1.476.273, expedida por SSP/MG, inscrito no CPF sob nº. 000.232.216-15, residente e
domiciliado à Rua Fausto Nunes Vieira, 40 – Apto. 1500 - Belvedere – Belo Horizonte/MG – CEP
30.320-590, para exercer a função de substituto eventual do Presidente do Conselho de
Administração da Eletrobras durante o prazo de gestão unificado de 05.08.2022 até a
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Assembleia Geral Ordinária de 2025, sem prejuízo da aplicação análoga da prorrogação de prazo
de que trata o art. 28 do Estatuto Social; 3. determinar que esta Deliberação produza efeitos
imediatos; 4. determinar que Governança e Conformidade – DCG, Relações com Investidores –
DFR, Gestão de Pessoas – DSP, Tecnologia da Informação – DSI, Comunicação – DRC,
Coordenação Global do CSC – DSC, Tecnologia da Informação – DSCC, Administração de Pessoal
– DSCR, Secretaria Geral – PRGS e Secretaria de Governança– CAAS, cada qual no seu
respectivo âmbito de atuação, adotem as providências necessárias ao cumprimento desta
Deliberação. Quórum deliberativo: Unanimidade. Consignou-se a ausência dos Conselheiros ISM
e VFC durante todo o período de discussão e deliberação sobre suas respectivas eleições, tendo
os referidos Conselheiros suscitado previamente situação de conflito de interesses, nos termos
do art. 26, caput, e seu §1º, do Estatuto Social da Eletrobras. Encerrada a colheita de votos e
proferido o resultado da decisão, os Conselheiros ISM e VFC agradeceram a confiança depositada
e registraram sua aquiescência ao exercício das atribuições que lhe foram conferidas nesta
deliberação. DEL-120/2022. Eleição do Presidente e do Diretor de Regulação e Relações
Institucionais da Eletrobras para conclusão do prazo de gestão unificado de dois anos
(26.07.2021 a 26.07.2023). O Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras

S.A. – Eletrobras, no uso de suas atribuições, e consubstanciado na exposição do relator,
DELIBEROU: 1. aprovar a eleição do Sr. WILSON PINTO FERREIRA JUNIOR, brasileiro,
divorciado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº. 10.500.091-7, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF sob n°. 012.217.298-10, residente e domiciliado na Avenida
Engenheiro José Francisco Bento Homem de Melo nº. 1155 – casa 28, bairro Fazenda São
Quirino, Campinas, SP, para o cargo de Presidente da Eletrobras, em conclusão ao prazo de
gestão unificado de 26.07.2021 até 26.07.2023, nos termos do art. 36, XVIII, e do art. 43,
ambos do Estatuto Social, e sem prejuízo ainda do disposto no art. 28, caput, do Estatuto Social
da ELETROBRAS, condicionando-se a eficácia da eleição e a investidura no cargo à (i) à opinião
favorável por parte do Comitê Estatutário de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração –
CPES; (ii) assinatura do termo de posse até dia 20.09.2022, conforme previsão do art. 149, §
1º, da Lei nº. 6.404/76; 2. aprovar a eleição do Sr. RODRIGO LIMP NASCIMENTO, brasileiro,
casado no regime de comunhão parcial de bens, nos termos da certidão de casamento
comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade nº. 12681309,
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n°. 066.139.846-39, residente e domiciliado na rua
General Artigas nº 361, apto. 603, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22.441-140, para o cargo de
Diretor de Regulação e Relações Institucionais da Eletrobras, em conclusão ao prazo de gestão
unificado de 26.07.2021 até 26.07.2023, nos termos do art. 36, XVIII, e do art. 43, ambos do
Estatuto Social, e sem prejuízo ainda do disposto no art. 28, caput, do Estatuto Social da
ELETROBRAS, condicionando-se a eficácia da eleição e a investidura no cargo à assinatura do
termo de posse até dia 20.09.2022, conforme previsão do art. 149, § 1º, da Lei nº. 6.404/76; 3.
determinar que Governança Corporativa – DCAG, Excelência Empresarial – DSAE, Relações com
Investidores – DFR, Gestão de Pessoas – DSP, Tecnologia da Informação – DSI, Comunicação –
PRC, Secretaria Geral – PRGS, e Secretaria de Governança do Conselho de Administração –
CAAS, cada qual no seu respectivo âmbito de atuação, adotem as providências necessárias ao
cumprimento desta Deliberação. Quórum deliberativo: Unanimidade. DEL-121/2022. Eleição
de membros para o Comitê Estatutário de Estratégia, Governança e Sustentabilidade –
CEGS e para o Comitê Estatutário de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração –
CPES. O Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, no uso de
suas atribuições, e consubstanciado na exposição do relator, DELIBEROU: 1. eleger os
Conselheiros MARCELO GASPARINO DA SILVA, MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA, PEDRO
BATISTA DE LIMA FILHO e VICENTE FALCONI CAMPOS para os cargos de membros do Comitê
Estatutário de Estratégia, Governança e Sustentabilidade - CEGS, com prazo de gestão vinculado
ao seu respectivo prazo de gestão unificado de Conselheiro de Administração da Eletrobras, nos
termos do item 2.2 do Regimento Interno do CEGS, condicionada a investidura à assinatura do
respectivo termo de posse; 2. ratificar a seguinte composição de membros para o CEGS:
Conselheiro CARLOS EDUARDO RODRIGUES
PEREIRA – Membro (eleito em 30.04.2021 pela
DEL-089/2021)
Conselheiro MARCELO GASPARINO DA SILVA –
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Membro (eleito em 05.08.2022 pela DEL2025 (vinculado ao seu prazo de
121/2022)
gestão no CA)
Conselheira
MARISETE
FÁTIMA
DADALD
Prazo de gestão: Até AGO de
PEREIRA – Membro (eleita em 05.08.2022 pela
2025 (vinculado ao seu prazo de
DEL-121/2022)
gestão no CA)
Conselheiro PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO –
Prazo de gestão: Até AGO de
Membro (eleito em 05.08.2022 pela DEL2025 (vinculado ao seu prazo de
121/2022)
gestão no CA)
Conselheiro VICENTE FALCONI CAMPOS –
Prazo de gestão: Até AGO de
Membro (eleito em 05.08.2022 pela DEL2025 (vinculado ao seu prazo de
121/2022)
gestão no CA)
3. eleger os Conselheiros MARCELO SIQUEIRA FREITAS, FELIPE VILLELA DIAS (FVD), PEDRO
BATISTA DE LIMA FILHO e VICENTE FALCONI CAMPOS para os cargos de membros do Comitê
Estatutário de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPES, com prazo de gestão
vinculado ao seu respectivo prazo de gestão unificado de Conselheiro de Administração da
Eletrobras, nos termos do item 2.2 do Regimento Interno do CPES, condicionada a investidura à
assinatura do respectivo termo de posse; 4. eleger ANA SILVIA CORSO MATTE para o cargo de
membro externo do Comitê Estatutário de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração –
CPES, com prazo de gestão de dois anos, a contar de 05.08.2022, nos termos do item 2.1 do
Regimento Interno do CPES, condicionada a investidura à assinatura do respectivo termo de
posse; 5. fixar, em caráter temporário, a remuneração de membro externo do CPES no valor
equivalente à remuneração atualmente praticada para membro do Conselho de Administração da
Eletrobras e autorizar o respectivo remanejamento de verba da remuneração global aprovada na
62º AGO da Eletrobras, nos termos art. 34, do Estatuto Social, a fim de se criar a remuneração
específica para membro externo do CPES, observado o limite máximo da remuneração global; 6.
ratificar a seguinte composição de membros para o CPES:
Conselheiro MARCELO SIQUEIRA FREITAS –
Prazo de gestão: Até AGO de
Membro (eleito em 05.08.2022 pela DEL2025 (vinculado ao seu prazo de
121/2022)
gestão no CA)
Conselheiro PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO –
Prazo de gestão: Até AGO de
Membro (eleito em 05.08.2022 pela DEL2025 (vinculado ao seu prazo de
121/2022)
gestão no CA)
ANA SILVIA CORSO MATTE – Membro Externo
Prazo de gestão: 05.08.2022 a
(eleita em 05.08.2022 pela DEL-121/2022)
05.08.2024
FELIPE VILLELA DIAS – Membro (eleito em
Prazo de gestão: Até AGO de
05.08.2022 pela DEL-121/2022)
2025 (vinculado ao seu prazo de
gestão no CA)
Conselheiro VICENTE FALCONI CAMPOS –
Prazo de gestão: Até AGO de
Membro (eleito em 05.08.2022 pela DEL2025 (vinculado ao seu prazo de
121/2022)
gestão no CA)
7. Revogar todas as disposições em contrário; 8. determinar que a Secretaria Geral – PRGS, a
Secretaria de Governança do Conselho de Administração – CAAS, Comunicação – PRC,
Relações com Investidores – DFR, Governança e Conformidade – DCG, Gestão de Pessoas –
DSP, Administração de Pessoal – DSCR, cada qual em seu âmbito de atuação, adotem as
providências necessárias ao cumprimento desta Deliberação. Quórum deliberativo:
Unanimidade, registradas as abstenções dos Conselheiros FVD, PBL, MSF, MGS, MFP e VFC,
no que toca tão somente às suas indicações respectivas. A presenta certidão é lavrada e
assinada pelo Secretário de Governança BRUNO KLAPPER LOPES (BKL).
Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2022.

BRUNO KLAPPER LOPES
Secretário de Governança
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