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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Responde OP 144/2017

Senhor Presidente:

:::~~~
Carazinho, 22 de junho de 2017.

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de Infor-

mação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia integral de expediente recebido

das Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR, contendo informações acerca

das reuniões realizadas no ano de 2017.

Atenciosamente,

DDV

'h'WW .carazir.ho. rs.gov. br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699 J e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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A Sua Excelência o Senhor

MILTON SCHIMITZ

M.D. Prefeito Municipal de Carazinho

Carazinho - RS

/
Carazinho, RS, 22 de junho de 2017

Assunto: Resposta OP 144/2017 da Câmara de Vereadores de Carazinho

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Conforme solicitação dessa Prefeitura, encaminho resposta ao pedido de
Informação OP 144/2017 oriundo da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada

estima e consideração.

Respeitosamente,

msolMSO

/ www.eletrocar.com.br I (54)3329.9900

.~.,.....=--=- .,. "'7~~d Av. Pátria, 1351- Bairro Sommer . CarazinhojRS
1

http://www.eletrocar.com.br


a: Eletrocar -<"'-.....,.,-"""'--'", ..""'--~"'."."--..,.,.- -
/(.~

.,/0'

//

De: Assessoria Jurídica
Para: Diretor Presidente

Assunto: Resposta ao OP 144/2017

Prezado Sr. Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, apresentamos resposta ao
Pedido de Informação oriundo da Cãmara Municipal de Vereadores, onde
requerem cópias das atas das reuniões realizadas em 2017 pela Diretoria e pelos

Conselhos de Administração e Fiscal.

Considerando que tais documentos não são cobertos por sigilo, e
dado o zelo da atual administração pela transparência de todos os atos
praticados, as cópias da totalidade das reuniões ocorridas no ano de 2017 foram

providenciadas e seguem anexas ao presente.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos votos

de estima e consideração.

Carazinho, 21 de junho de 2017.
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Gíovana Cecconello
OABjRS 70.453
Assessoria Jurídica
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ATA N001/2017. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO - 02-01-2017

1 _ Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de

Carazinho _ SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO4.330.001.423-1,

realizada no dia 02 de janeiro de 2017, às 08:00 hs, na sede da empresa, na Av. Pátria, nO

1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Erm6genes Bodanese - Presidente, Francisca Doering- Vice

Presidente, Josélio Guerra, José Carlos Cenci e Gilson Antônio Haubert - Conselheiros de

Administração.

3- Deliberações: 3.1) Tendo em vista a Rescisão Contratual do Assessor Jurídico Anderson

Luis do Amaral, OAB/RS nO 23.841, fica autorizado o Presidente da Diretoria Executiva a

contratar nova Assessora Juridica Ora. Giovana ceeconello, OAB/RS nO70.453, as partir da

presente data.

4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e iavrada a

presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros

presentes. Carazinho, 02 de janeir~20'\-7:---',\

/. ~.-! :? ~
~~ an~;~ Presidente

,
,f""" .•'-z.•."''(' \....

Francisca Doering- Vice Presidente

---_.
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ATA N° 0212017 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO - 06-01.2017

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas

de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o na 88.446.034/0001-55 e NIRE na

4.330.001.423-1, realizada no dia 06 de janeiro de 2017, às 18:00 hs, na sede da

empresa, na Av. Pátria, na 1351, em Carazinho - RS. 2-Verificação de Presenças:

Ermógenes Bodanese - Presidente, Francisca Doering- Vice Presidente, Josélio

Guerra, José Carlos Cenci e Gilson Antônio Haubert - Conselheiros de Administração.

3- Deliberações: Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, reuniram-se

na sala de reuniões da Eletrocar, o Conselho Administrativo, onde na pauta estavam

postos os seguintes assuntos para serem tratados: a) assinatura da autorização de

Contratação da Assessora Jurídica Dra. Giovana Cecconelo; b) entrega de

minuta/cópia do Estatuto Social aprovado na Assembleia de 31/12f2016; c) Balancete

Gerencial atualizado - discussão e análise da situação financeira da empresa; e)

solicitação de documentos para RH e assuntos gerais. Em relação à contratação da

Assessora Jurídica, foi aprovada em reunião anterior e efetivada a contratação da Dra.

Giovana Cecconelo. Todos os conselheíros receberam cópia da minuta do Estatuto

Social aprovado na Assembleia de 31/1212016.Considerando o balancete apresentado

e a delicada situação econômica da empresa, conhecemos o impacto que a

implantação do estatuto de imediato possa acarretar, solicitamos análise do estatuto

em conjunto com assessoria jurídica, presidência e diretorias a possibilidade de

adequar a empresa a um novo estaMo ao final do prazo permitído pela léi

13.303/2016, que seja nos apresentado um parecer sobre tal assunto. Todos os

conselheiros receberam a solicitação de documentos para o RH. Assuntos gerais:

tomamos conhecimento de que existe parecer contrário à indicação do Presidente da

Eletrocar, Rafael Sant'anna de Moraes de assumir a Presidência da Empresa por

nepotismo, por ser irmão do vice-prefeito, solicitamos ao presidente que de posse,

deste parecer coloque a apreciação pelo juridico da empresa para emissão de um

parecer e que seja apresentado ao Conselho Administrativo na próxima reuniã'o

agendada para 02/02/2017, 18h. Solicitamos que sejam entregues ao Conselho

Administrativo, informações apresentadas para a Câmara de Vereadores na semana

//
===..-("

www.eletrocar.com.br
Telefone: (54) 3329 - 9900 Fax: (54) 3329 - 9945
Av. Pátria, 1351- Bairro Sommer- CarazinhojRS / 3

http://www.eletrocar.com.br


Eletrocar (.:E:) fiestão da Qualidade
~ ISO 9001 .. lSa 10002 /

que passou, também na próxima reunião. Solicitamos também, que seja apresentada

na próxima reunião a relação das cem empresas mais inadimplentes do município com

a empresa (Eletrocar). 4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada

esta Reunião e lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai

assinada por todos os Conselheiros presentes. Carazinho, 06 de janeiro de 2017.

- .. .f/:,,\ .
~ "'/'~?E~~:~Presidente

. '.
~r ''':- ,'-If.:;.;...."..--V..1.,/, .......•."..."...;:- "' "~o •• i

Francisca Doering- Vice Presidente

r,' \ivwV'J.eletrocar.com.br,r,
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ATA N° 0312017 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 02-02-2017
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1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas

de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO 88.446.034/0001-55 e NIRE nO

4.330.001.423-1, realizada no dia 02 de fevereiro de 2017, às 18hOOmin,na sede da

empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS. 2-Verificacão de Presencas:

Ermógenes Bodanese - Presidente, Francisca Doering- Vice Presidente, Josélio

Guerra, José Cartos Cenci e Gilson Antônio Haubert - Conselheiros de Administração.

3- Deliberacões: Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniram-

se na sala de reuniôes da Eletrocar o Conselho Administrativo, onde na pauta estavam

postos os seguintes assuntos para serem tratados: 1 - Informações sobre o Estatuto

Social (novo); 2 - Informações sobre Parecer referente à Nomeação do Presidente

Rafael Sant'Anna de Moraes; 3 - Cópia das informações apresentadas (Projeto de Lei e

Lei n° 8.169/2017) à Câmara Municipal de Vereadores, referente a venda das PCH's; 4

_ Análise do relatório contendo as 100 (cem) empresas mais inadimplentes com a

empresa; 5 - Análise do relatório intemo dos Setores da Eletrocar. 3.1) Em relação ao

item 1, da discussão da pauta, o Conselho acata a sugestão do Presidente para seja

encaminhada a discussão sobre a alteração do texto e data de início de vigência do

novo Estatuto para a próxima Assembleia Geral de Acionistas, com data prevista para

30 de abril de 2017. 3.2) Segundo assunto da pauta, recebemos o parecer da

Assessoria Jurídica da Eletracar de que não está caracterizada a prática de nepotismo

em relação a nomeação do Presidente Rafael Sant'Anna de Moraes. 3.3) Foi realizada

a entrega aos Conselheiros da documentação solicitada (Cópia das informações

apresentadas (Projeto de Lei e Lei n° 8.16912017) à Câmara Municipal de Vereadores,

para que cada membro realize análise para a próxima reunião que acontecerá no dia

10/03/2017. 3.4) Considerando as dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa,

com relação aos devedores, analisando os relatórios apresentados, o Conselho

Administrativo determina que seja realizada uma ação de cobrança, com o fim de

resgate de valores, envolvendo todas as áreas da empresa, onde aconteça a

suspensâo das unidades que estão em débito, além do prazo legal, de acordo com f"'

regulamentação. Na próxima reunião, seja apresentado um plano de ação em relação \
às cobranças e ações tomadas pela empresa neste período para resgate ri•••\aIOles,. ,,' \\::;..----- ," \l
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3.5) O presidente enviou relatório, mesmo relatório que foi enviado a Câmara de

Vereadores, foi repassado ao Conselho. 3.6) Solicitações para a próxima reunião: Para

a próxima reunião que acontecerá no dia 10/0312017, às 18h, o Conselho

Administrativo solicita o relatório do resultado dos indicadores do ano de 2016, exigidos

pela ANEEL, relatório de horas-extras pagas para os funcionários no último ano (2016),

relatório da arrecadação bruta do mês de janeiro de 2017, percentual do

comprometimento da folha de pagamento nos resultados da empresa, e os juros e

serviços de dívidas/empréstimos no mês de janeiro de 2017. 4- Encerramento: Nada

mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a presente ata, a qual,

após lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes.

Carazinho, 02 de fevereiro de 2017.
,
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Francisca Doering- Vice Presidente
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ATA N° 0412017. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO - 20-42.2017

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de

Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO4.330.001.423-1,

realizada no dia 20 de fevereiro de 2017, às 18:00 hs, na sede da empresa, na Av. Pátria, nO
1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Francisca Doering- Vice Presidente, Josélio Guerra, José Carlos

Cenci e Gilson Antônio Haubert - Conselheiros de Administração. O Sr. Ermógenes Bodanese

- Presidente do Conselho de Administração não pode comparecer, justificando sua ausência,

estando a Sra. Francisca assumindo a Presidência nessa reunião.

3. Deliberações: 3,1) Recebemos da Diretoria Executiva, para análise e deliberação deste

Conselho de Administração, minuta do "Regulamento Interno de Licitações e Contratos", criado

em obediência ao previsto no art. 40 da Lei nO13.303, de 30 de junho de 2016, que institui

normas para licitações e contratos no âmbito da Eletrocar. Após minuciosa análise e revisão da

minuta do Regulamento, decidimos APROVAR, sem ressalvas, o novo Regulamento Interno de

Licitações e Contratos da Eletrocar, estando autorizada a sua implementação nesta empresa, a
partir dessa data.

4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a

presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros

presentes. Carazinho, 20 de fevereiro de 2017.

www.eletrocar.com.br
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ATA N" OS/2017- REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO -10-03-2017

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de

Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88,446.034/0001-55 e NIRE n° 4.330.001.423-1,

realizada no dia 10 de março de 2017, às 18:00 hs, na sede da empresa, na Av. Pátria, nO
1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Ermógenes Bodanese - Presidente, Francisca Doering- Vice

Presidente, Josélio Guerra, José Carlos Cenci e Gilson Antônio Haubert - Conselheiros de
Administração.

3- Deliberações: 3.1) Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezessete, reuniram-se na

sala de reuniões da Eletrocar o Conselho Administrativo, onde na pauta estavam postos os

seguintes assuntos para serem tratados: 1- Informações sobre os trabalhos de 'ação de

cobrança de inadimplentes"; 2 - Relatório da área técnica com os resultados de indicadores

exigidos pela ANEEl do ano de 2016; 3 - Relatório da área financeira com informações sobre:

horas extras 2016, percentual do comprometimento da folha de pagamentos, arrecadação bruta

janeiro/2017, e os juros de serviços das dívidas desse período; 4 - Solicitação de compras n'

001/2017, para aprovação. 3.2) Em relação ao item 1 - Foi nomeada comissão para cobrança,

í
t'if

8
www.eletrocar.com.br
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solicitamos que seja nos apresentado na próxima reunião ordinária o relatÓrio e as ações

definidas para cobrança, também sobre o assunto do item 1, com base no não cumprimento da

solicitação, reunião anterior do conselho administrativo: 'Item 4 - Considerando as dificuldades

financeiras enfrentadas pela empresa, com relação aos devedores, analisando os relatórios

apresentados, o Conselho Administrativo determina que seja realizada uma ação de cobrança,

com o fim de resgate de valores, envolvendo todas as áreas da empresa, onde aconteça a

suspensão das unidades que estão em débito, além do prazo legal, de acordo com

regulamentação. Na próxima reunião, seja apresentado um plano de ação em relação as
:\./cobranças e ações tomadas pela empresa neste periodo para resgate de valores~ o conselho .,

administrativo determina a diretoria que seja solicitado uma avaliação jurídica para a

contratação de serviço terceirizado para que sejam realizadas as cobranças (no prazo de 30

dias). 3.3) Em relação ao item 2 - Foi apresentado relatório da área técnica sobre indicadores

para análise. 3.4) Com relação ao item 3 - Foi apresentado relatório das horas-extras,
\ ':.

comprometimento da folha de pagamentos, arrecadação bruta de janeiro/2017 e os juros de t \\ '~'\
, \.\\ \

serviços das dívidas deste período, para análise. 3.5) Em relação ao item 4 - Solicitação do \.'11.\ \
presidente para a contratação de empresa terceirízada para fazer análise (impacto t~g em '\\.

função de desvinculação de áreas, avaliará as áreas de concessão, impacto d end1J' as'. . Li
~ í.'I

.~ [.(; ...• /
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concessões), foi atendida a solicitação, sendo aprovada, a contratação da empresa será por

notória especialidade. 3.6) O conselho administrativo realizará sua reunião ordinária na primeira

sexta-feira de cada mês, e outra extraordinária a ser convocada sempre que necessário; 3.7)

No dia 20/03/17, 17h, O conselho administrativo se reunirá, e solicita a presença do colaborador

responsável pelo controle intemo da empresa; 3.8) Solicitamos a indicação de disponibilidade

de um colaborador da empresa responsável pelo setor de RH, Contabilidade e gerente

financeiro para explanar uma avaliação em relação ao 14° salário e cobranças a ser realizada

no dia 16/03/17, 17h. 3.9) Reiteramos a solicitação da ata 001/2017 em relação à implantação
do novo estatuto da empresa, solicitamos um parecer jurídico sobre as inconsistências do novo

estatuto e a adequação de acordo com a lei 13.303/2016 e a sua adequação de acordo com a

realidade da empresa, solicitamos justificativa do não atendimento a solicitação do conselho

administratívo de acordo com ata 001/2017: "Todos os conselheiros receberam cópia da minuta

do Estatuto Social aprovado na Assembléia de 31/1212016, Considerando o balancete

apresentado e a delicada situação econômica da empresa, conhecemos o impacto que a
implantação do estatuto de imediato possa acarretar, solicitamos análise do estatuto em

conjunto com assessoria jurídica, presídência e diretorias a possibilidade de adequar a

empresa a um novo estatuto ao final do prazo permitido pela lei 13.30312016, que seja nos

apresentado um parecer sobre tal assunto".

4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a

presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros
presentes. Carazinho, 10 de março de 2017,

", )... ~/v-..:'. .~..

~/--J"
Ermógenes Bodanese - Presidente

-:;;. ..Jc;:J.:v --o ../
..I-VÜ~-<-~ ..\:l- o

Francisca Doering- Vice Presidente
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ATA N° 0612017 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO -13-03-2017

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de

Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO4.330.001.423-1,

realizada no dia 13 de março de 2017, ás 18:00 hs, na sede da empresa, na Av. Pátria, nO

1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Ermógenes Bodanese - Presidente, Francisca Doering- Vice

Presidente, Josélio Guerra, José Carlos Cenci e Gilson Antônio Haubert - Conselheiros de
Administração.

3- Deliberações: 3.1) Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezessete, reuniram-se na

sala de reuniões da Eletracar o Conselho Administrativo, onde na pauta estavam postos os

seguintes assuntos para serem tratados: 1 - Informações sobre o Resultado da Licitação da

Alienação das Usinas PCH Mata Cobra e PCH Colorado, de propriedade da Eletrocar; 2 -

Solicitação de Compras n° 00212017 - autorização para reavaliação das PCH's Mata Cobra e

Colorado. 3.2) Em relação aos itens 1 e 2 - considerando a inexistência de interessados na

licitação 001/2017, de acordo com a ata da comissão 13/03/2017, o conselho administrativo

decide por unanimidade aprovar a contratação descrita na solicitação 00212017. 3.3) O

conselho solicita documentação do setor comercial que regulamenta o método de negociação

utilizado pela empresa em relação ás dívidas dos usuários.

4-- Encerramento: Nada mais havendo a

presente ata, a qual, após lida e achada

presentes. Carazinho, 13 de março d

Ermógenes

tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a

vai assinada por todos os Conselheiros

- residente
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ATA N° 07/2017 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -16-03-2017

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas

de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO 88.446.034/0001-55 e NIRE nO

4.330.001.423-1, realizada no dia 16 de março de 2017, ás 17:00 hs, na sede da

empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Ermógenes Bodanese - Presidente, Francisca Doering-

Vice Presidente, Josélio Guerra, José Canos Cenci e Gilson Antônio Haubert

Conselheiros de Administração.

3- Deliberações: 3.1) Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezessete~

reuniram-se na sala de reuniões da Eletrocar o Conselho Administrativo, onde na pauta
/ \estavam postos os seguintes assuntos para serem tratados: 1- Análise das informações '

solicitadas "Solicitamos a indicação de disponibilidade de um colaborador da empresa i.
responsável pelo setor de RH, Contabilidade e gerente financeiro para explanar uma !\:'
avaliação em relação ao 140 salário e cobranças a ser realizada no dia 16/03/17". 2 - i ~
Análise da proposta para acordo coletivo de trabalho 201712018 Eletrocar x Senergisul. i{~.
3.2) Em relação ao item 1 - o Conselho Administrativo determina que se mantenha a ; l~\
cláusula específica para a gratificação após férias (décimo quarto salário), para o ! "

acordo coletivo ano base 201712018. Solicita-se que para o próximo ano seja colocada '-

em pauta a discussão da criação de um Programa de Produtividade para substituir o

retorno de férias (décimo quarto salário). Fica a sugestão também, que seja proposto

ao sindicato o pagamento linear dos valores de gratificação pós-férias, para a próxima

negociação. 3.3) Item 2- O Conselho Administrativo determina a Diretoria que

apresente na contra proposta do acordo coletivo, o reajuste salarial de acordo com o

INPC, e com aplicação a partir de julho de 2017, devido a situação econômica-finaceira

da empresa. 3.4) O Conselho determina que toda publicação de marketing/mídia nãq

obrigatória seja colocada sobre a apreciação do conselho, para posterior deliberação.

/ www.eletrocar.com.br /
../"Y Telefone: (54) 3329 - 9900 Fax: (54) 3329.9945

==~/ Av. Pátria. 1351- Bairro Sommer- CarazinhojRS
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4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a

presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os
Conselheiros presentes. Carazinho, 16 de março de 2017.

wv\''W.eletrocar.com.br
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ATA N° 08/2017 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 20-03-2017

1 _ Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de

Carezinho _ SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO4.330.001.423-1,

realizada no dia 20 de março de 2017, às 17:00 hs, na sede da empresa, na Av. Pátria, n°

1351, em Carazinho - RS. 2-Verificação de Presenças: Ermógenes Bodanese - Presidente,

Francisca Doering- Vice Presidente, Josélio Guerra, José Carlos Cenci e Gilson Antônio

Haubert _ Conselheiros de Administração 3- Deliberações: 3.1) Aos vinte dias do mês de

março de dois mil e dezessete, reuniram-se no auditório da Eletrocar o Conselho

Administrativo, onde de acordo com o solicitado aconteceu encontro com a colaboradora

responsável pelo Controle Interno da empresa Franciele Auier Ritter, onde foi apresentado pela

mesma ao Conselho Administrativo as suas atribuições e andamento dos serviços

desenvolvidos. 3.2) O Conselho Administrativo solicita que na comissão de atualização do

Regulamento interno de licitações e contratos de acordo com a lei 13.303, haja a participação

da Assessoria Jurídica (portaria 1.188/17103/2017). O Conselho Administrativo reunir-se-á no

dia 24103/17, 17h30min, para análise da atualização do regulamento intemo de licitações e

contratos. 3.3) O Conselho de Administração da Eletrocar decide convocar os Acionistas da

empresa e autoriza a publicação do "Aviso aos Acionistas", para informá-los que se encontram

a disposição em nossa Sede administrativa, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei

6.604/76, relativos ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2016. As publicações serão

de acordo com as exigências da legislação, sendo 03 (três) vezes no Diário Oficial do Estado e

Jornal local (Diário da Manhã). 4-- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada

esta Reunião e lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por

todos os Conselheiros presentes. Carezinho, 20'de,1ll8rço de 2017.,/ .," C7)

Ermó~ned~dente
e----

,[.p"""",,".:'y-:::~ j;l~~/
Francisca Doering- Vice Presidente

'.~ f - ''''

"" \ ),- -'.. ",.,.) \
,,- Josêli&~-
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ATA N009/2017 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO - 22-03-2017

1 _ Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas

de Carazinho - SA. inscrita no CNPJ sob o nO 88.446.034/0001-55 e NIRE nO

4.330.001.423-1, realizada no dia 22 de março de 2017, às 17:30 hs, na sede da

empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Ermógenes Bodanese - Presidente. Francisca Doering-

Vice Presidente. Josélio Guerra, José Carlos Cenci e Gilson Antônio Haubert

Conselheiros de Administração.
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3- Deliberações: Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezessete. às

dezessete horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões da Eletrocar, o

Conselho Administrativo, onde deliberaram o que segue: 3.1) De acordo com solicitado

foi realizada leitura e análise do regulamento intemo de licitações e contratos pelo

Conselho, foi aprovado com algumas ressalvas que devem vir justificadas pela

assessoria jurídica em relação ao Art. 88. Art. 152, parágrafo 2° e item VI. 3.2) O

Conselho Administrativo analisando a solicitação de autorização para a realização de

acordo de usucapião n° 009/1.06.0000639-0 referente a área em que se encontra a

área PCH Mata Cobra. tendo em vista a eminente venda em licitação próxima, autoriza

por unanimidade a realização do acordo, conforme parecer emitido pela Assessoria

Juridica em 22/03/17. 3.3) Conforme solicitado foi apresentado ao Conselho o

demonstrativo detalhado de dívidas com bancos, parcelamentos de tributos e

fomecedores. 3.4) O Conselho de Administração, após análise do "Parecer de

atualizaçãO da avaliação econõmica- financeira da PCH Mata Cobra e PCH Colorado,

realizada pela empresa Ceres Inteligência Financeira Ltda, autoriza sem ressalvas, a .i

alteração dos valores de alienação das Usinas de propriedade da Eletrocar. através I
I

de processo licitatório. Considerando o cenário de custos de mercado, foram avaliadas \

a PCH Colorado em R$ 3,746 milhões e a PCH Mata Cobra em R$12,092 milhões,

totalizando o valor de R$15,838 milhões.

http://www.eletrocar.com.br
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4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a

presente ata, a qual, após lida e achada confonne, vai assinada por todos os

Conselheiros presentes. Carazinho, 22 de março de 2017.

Ennógenes Bodanese - Presidente

í . ,_",

Fra~êis~ 'Ó~ering~Vi~ Presidente

"'"
" "')

, "'~osél~Guerr~

J:~:,4/

.(
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ATA N° 10/2017 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO - 07-04.2017

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de

Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446034/0001-55 e NIRE nO4.330.001.423-1,

realizada no dia 07 de abril de 2017, às 18:00 hs, na sede da empresa, na Av. Pátria, nO

1351, em Carazinho - RS. 2-Verificação de Presenças: Ermógenes Bodanese _

Presidente, Francisca Doering- Vice Presidente, Josélio Guerra, José Carlos Cenci e Gilson

Antônio Haubert - Conselheiros de Administração. 3- Deliberações: Aos sete dias do mês

de abril de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala de reuniões da Eletrocar o Conselho

Administrativo, onde foram tratados os seguintes assuntos: 1 - Le~ura das justificativas

solicitadas sobre regulamento interno de Iic~ações e contratos apresentados pela

Assessoria Jurídica. Após nova análise, o conselho acatou as justificativas apresentadas

no oficio assinado pela assessoria juridica, estando aprovado sem ressalvas, as

atualizações do Regulamento Interno de Lic~ações e Contratos, a partir desta data; 2 - O

Conselho recebeu a revisão estatutária solicitada de acordo com ata 02/2017, a qual será

submetida à análise pelo Conselho em conjunto com a Assessoria Jurídica da Eletrocar,

para posterior apresentação à próxima Assembleía Geral de acionistas; 3 - O conselho

recebeu da Diretoria Executiva, minuta de solicitação para alteração do Regimento Interno,

visando alguns ajustes nas competências de todos os cargos, bem como para a criação do

cargo de "Coordenadoria/Coordenação de Secretaria Geral". O Conselho de Administração

aprova as aijerações sugeridas e a criação do cargo, a partir de 1° de maio de 2017. 4-

Em conformidade com a Lei 6.404176, o Conselho de Administração convoca os acionistas

para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede social da

Companhia, para o dia 19/04/17, às 18h30min, para a seguinte ordem do dia: 1 - Em

regime de assembléia geral ordinária - 1. 1 Apreciar, discutir e votar matéria especifica da

Assembléia Geral Ordinária (Art. 132 da Lei 6.404176), relativamente ao exerci cio social

encerrado em 31/12/2016; 1.2 Eleição do Conselho Fiscal; 1.3 Fixar os honorários da

Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Fiscal. 2 - Em regime de Assembléia Geral

Extraordinária - 2.1 Alterações do Estatuto Social; adequação, reforma e consolidação.

Determinamos à Secretaria Geral, que proceda com as publicações legais do edital de

convocação, na forma da Lei. 5 - Para a próxima reunião ordinária que acontecerá no dia

05 de maio, 18h, o conselho solic~a que seja apresentado um balanço de como está à

situação dos déb~os dos consumidores da empresa e ações que estão sendo

desenvolvidas para tal fim. Encamínhe-se para o Setor Comercial e Administrativo, para as

www.eletrocar.com.br
Telefone: (54)3329.9900 Fax: (54)3329.9945
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devidas providencias. 6 - O Conselho de Administração no uso de suas atribuições legais e

estatutárias, e tendo como base os pareceres dos Auditores Independentes e dio Conselho

Fiscal, decidem aprovar as Demonstrações contábeis referente ao exercicio encerrado em

31 de dezembro de 2016, o qual será submetido à deliberação final da assembléia gerai de

acionistas. 7- Autorizamos a publicação do Balanço do exercicio encerrado em 31 de

dezembro de 2016, na forma da Lei. Os valores são de R$ 49.980,00 do Diário Oficial do

Estado- DOE e de R$ 37.500.00 no Jornal Local Diário da Manhã. Os valores acordados

foram devidamente convenientes com o tamanho da publicação do Balanço, sendo

cobrados os valores de centimetro x coluna aplicados nos contratos de publicação legal

vigentes. 8 - Por solicitação do Sr. Prefeito Municipal Milton Schmitz, representante

acionista majoritário, de acordo com ofício n0109/2017 - GP, o conselho determina que

seja realizado um levantamento de custos para a contratação de uma empresa que realize

uma auditoria da empresa Eletrocar dos últimos 15 anos. Encaminhe-se o oficio para

providências da Secretaria Geral, para a próxima reunião. 9- Autorizamos a veiculação em

Jornal Impresso "Diário da Manhã-Carazinho" de publicidade no valor de R$ 4.285,80,

incluso valor de comissão da agência conform'e contrato, para veiculação na data de 10 de

maio de 2017, em encarte especial do Dia do trabalhador. 4- Encerramento: Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a presente ata, a qual, após lida e

achada conforme, vai assinada por tod()~-{)S'Conselheiros presentes. Carazinho, 07 de

abril de 2017./ '../Lty" '< -:'/ /~./,;-,' ,
l-/ / . -

Ermógenes ~nese - Presidente

.{ ~ ~c/.,.......::t....c:.- Ó

Francisca Doering- Vice Presidente

~ilso~~õnio Ha
, -...1 ,, / - .{ , }..- .-1.-(.,,-- , ..•......•..

\.~ .• -~.
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ATA N° 1112017- REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO _ 05-05-2017

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas

de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO 88.446.034/0001-55 e NIRE nO

4.330.001.423-1, realizada no dia cinco de maio de 2017, às 18:00 hs, na sede da

empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS. 2-Verificação de Presenças:

Ermógenes Bodanese - Presidente, Francisca Doering- Vice Presidente, Josélio

Guerra, José Carfos Cenci e Gilson Antônio Haubert - Conselheiros de Administração.

3- Deliberações: 3.1) Apresentação realizada pelo Departamento Administrativo e

Comercial, pelos Gerentes Uilson Zanoncini e Fernando Vanin, de balanço referente

aos débitos de inadimplência, e as ações que estão sendo desenvolvidas para o

resgate de valores, o conselho reforçou a SOlicitaçãode acordo com ata 0312017, sobre

a criação da regulamentação de cobranças na empresa. Que seja apresentado ao

conselho na próxima reunião a criação de um departamento de Cobrança sem aumento

de efetivo/custos. Também que seja determinado aos setores competentes da empresa

que as resoluções da ANEEL sejam obedecidas, salvo situações especiais

devidamente justificadas pelos diretores. 3.2) Solicitação de prorrogação de 10 dias _

resposta ao ofício do gabinete do prefeito solicitando relatório de situação de déficit dos

últimos 15 anos e solicitação prorrogação de 10 dias - apresentação de levantamento

de custos sobre possível contratação de empresa para realização de auditoria sobre

endividamento (Administrativo), últimos 15 anos, o conselho concede os prazos de

prorrogação. 3.3) Recebemos do Controle Interno SOlicitaçãopara autorização de nova

alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, onde este conselho, após

análise criteriosa dos itens, aprovou o regulamento sem ementas ou ressalvas. 3.4)

Referente à solicitação de compras n° 0312017 para aquisição de transformadores de

distribuição elétrica, encaminhada pelo Setor de Compras, considerando a situação

financeira da empresa, o conselho solicita justificativa do porquê da necessidade de

estoque para 12 meses, solicita-se a informação do estoque atual de transformadores,

e o quantitativo de transformadores utilizados nos últimos 02 (dois) anos. 3.5) j

Recebemos do Contador da empresa Senhor Rui Luiz Toso, o Balancete atualizado I f
referente ao período de janeiro, fevereiro e março de 2017, para nossa análise e rh rt..
aprovação. O Conselho analisará o material e se m,:mif~rá na próxima reunião. 3.6)... l:lL,;5.'-
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Foi solicitado ao Conselho de administração, a autorização para oneração de imóveis

da Eletrocar, das matriculas 40.175 e 40.176 de acordo com o pedido no oficio SG

04712017, para concessão de parcelamento do ICMS, dos débitos não alcançados pelo

REFAZ 2017. O Conselho de Administração autoriza a Diretoria Executiva a fazer a

escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária com o Estado do Rio

Grande do Sul, dando em garantia os imóveis das matrículas nO.40.175 e nO.40.176 do

Livro 2 do Registro geral de Imóveis de Carazinho-RS. 3.7) O conselho de

administração determina que seja apresentado pela Diretoria da empresa, uma

proposta de reestruturação do quadro funcional da companhia, visando a redução dos

custos operacionais. 3.8) O conselho determina que seja apresentado para o conselho

até o dia 09/05/17, 17h30min, um cronograma do pagamento com os recursos

advindos da venda das usinas, com uma justificativa de vantagens sobre cada

pagamento. Os pagamentos somente poderão ser realizados com a aprovação do

Conselho Administrativo. 4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada

esta Reunião e lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai

assinada por todos os Conselheiros presentes. Carazinho, 05 de maio de 2017.

~SE~
~2l?0~ Erm g... /e-Presidente

.....'r.£:.-/9~._
. J..;.;.....-.l. .••~-.>- .J)t4"": (1

Francisca Doering- Vice Presidente
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ATA N° 12/2017. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO - 09.05.2017

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas

de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o n° 88.446.034/0001-55 e NIRE n0

4.330.001.423-1, realizada no dia 09 de maio de 2017, ás 17:30' hs, na sede da

empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Ermógenes Bodanese • Presidente, Francisca Doering-

Vice Presidente e Gilson Antônio Haubert - Conselheiro de Administração.

3. Deliberações: 3.1) Recebemos do Departamento Jurídico a apresentação do projeto

de criação de 'departamento de cobranças", elaborado pela Comissão nomeada pela

Diretoria Executiva. O Conselho recebeu o projeto protocolado na secretaria sob n0151,

livro 03/f1s 526, e encaminhado pela Diretoria. Foi apresentado o parecer jurídico

pertinente ao assunto. O f!laterial será analisado nos próximos dias.

3.2) Foi reapresentada' a solicitação de compras n003/2017 para aquisição de

transformadores de distribuição onde, de acordo com justificativa apresentada pelo

Setor de compras e Almoxarifado, o Conselho de Administração autoriza/aprova a

abertura de processo licitatório para atendimento á Solicitação de compras nO.03/2017,

para a aquisição de transformadores para utilização na rede de Carazinho e Chapada,

no sistema de registro de preços. SRP. Encaminhe-se para o Setor de compras e

Licitaçôes, para as devidas providências.

3.3) Recebemos da Diretoria Executiva, o cronograma de pagamentos que serão

realizados com os recursos da alienação das PCH's Mata Cobra e Colorado. O

Conselho determina que seja realizada a quitação imediata do contrato junto a Caixa

Econômica Federal, visando reduzir o custo mensal dos encargos financeiros, visto que

de todos os contratos é o que apresenta maior custo mensal. Ainda, de acordo com o

cronograma recebido, solicitamos um relatório a respeito da origem da dívida com a

empresa Instaladora Vividense, para a próxima reunião do dia 02 de junho de 2017, as

17:30horas, e determinamos que a mesma não seja liquidado até parecer deste

Conselho de Administração. Quanto aos demais contratos fica aprovado o cronograma
de pagamentos.

_/ wwvv.eletrocar.com. br
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3.4) Recebemos a sOlicitação da prorrogação de 30 dias para apresentação de

reestruturação de quadro funcional da empresa (Jurídico/Diretoria), onde o Conselho
concede o prazo pedido.

3.5) Solicitamos à Diretoria Executiva, informações detalhadas sobre os parcelamentos

de dívidas com ICMS e encargos totais de tais parcelamentos, para a próxima reunião
ordinária do dia 02 de junho de 2017.

4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada

a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os

Conselheiros presentes. Carazinho, 09 de.fn{lio de 2017.

~~fC~
ErmÓgene~~~~~ Presidente

Francisca Doerin - Vice Presidente
/; í
/ /1// "" / ,. ,i
I '.)/.~_ ,,-

lGjJS6nAnt6ni Haubert. Conselheiro
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ATA N° 13/2017 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO -18-05-2017

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO 88.446.034/0001-55 e NIRE n0
4.330.001.423-1, realizada no dia dezoito de maio de 2017, às 18:00 hs, na sede da
empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho- RS.

2-Verificação de Presenças: Ermógenes Bodanese - Presidente, Francisca Ooering-
Vice Presidente, Josélio Guerra, José Carlos Cenci e Gilson Antônio Haubert
Conselheiros de Administração.

3. Deliberações: 3.1) O Conselho recebeu solicitação n° 006/2017, para análise e
aprovação, a repactuação do contrato 00331066300000007080 do Banco Santander,
por meio de uma novação, com prazo de 60 meses e carência de 59 dias para
pagamento da 1° parcela e taxa de juros 0,30%m + COI, onde será efetuada a
liquidação do contrato com a Caixa Econômica Federal no valor aproximado de R$
2.080.000,00 a qual tem uma taxa de 0,33%m + COI, portanto acima da taxa proposta
pelo Banco Santander. Taxa de contrato atual 0,62%m + COI. O Conselho de
Administração aprova a solicitação. 3.2) O Conselho recebeu solicitação n° 00512017,
para análise e aprovação, da contratação da empresa especializada para prestação de
serviços de avaliação patrimonial de parte do Ativo Imobiliado da Eletrocar, composto
pelos municípios de Chapada, Colorado, Selbach, Almirante Tamandaré do Sul e
Coqueiros do Sul, no valor estimado de R$ 82.000,00, no prazo de 60 dias, pagamento
parcelado em 05 vezes. A avaliação patrimonial visa a definição do valor da base de
renumeração destes municípios, de acordo com o estabelecido no submódulo 2.3, do
módulo 2, do PROPET - Procedimentos de Regulação Tarifária, aprovação pela
Resolução Normativa da ANEEL n/ 457, de 08/04/2011. O Conselho Administrativo
aprova a solicitação. Encaminhe-se ao setor de Licitações para as devidas
providências. 3.3) O Conselho recebeu solicitação 004/2017, para análise e aprovação,
da contratação de empresa para realização de deslocamento do Sistema de Medição
de Faturamento (SMF) existente na Subestação Santa Marta, da CEEE - GT, em

./\.Passo Fundo - RS, no valor de R$ 50.517,40, 30 dias é o prazo para execução,
pagamento em parcelado em 2 vezes, após conclusão dos serviços. O deslocamento / \
da SMF é justificado pela sOÍlcltação da CEEE - GT que está readequando a . ,F
subestação Santa Marta, alterando a barra de 69Kv para entrada de nova linha, o . ~:
Conselho Administrativo aprova a solicitação. Encaminhe-se ao setor de Licitações / ,~J

para as deVidas providências. 3.4) O Conselho solicita para próxima reunião ordinári~,: \
do mês de junho a apresentação de relatório mensal de 2017 das despesas com! .
combustível e despesas gerais com a frota e a quantidade de veículos da empresa I \

discriminados por modelo.

4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a
presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os
Conselheiros presentes. Carazinho, 18 de maio de 2017.

_/ www.eletrocar.com.br
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Francisca Doering- Vice Presidente
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ATA N° 14/2017 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO - 02-06-2017

1 - Data, hora e local: Reunião do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de

Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o n° 88.446.034/0001-55 e NIRE n° 4.330.001.423-1,

realizada no dia dois de junho de 2017, às 18:00 hs, na sede da empresa, na Av. Pátria, nO

1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Ermógenes Bodanese - Presidente, Francisca Doering- Vice

Presidente, Josélio Guerra, José Carlos Cenci e Gilson Antônio Haubert - Conselheiros de

Administração.

3- Deliberações: Aos dois dias do mês de junho de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala

de reuniões da Eletrocar o Conselho Administrativo, onde foram tratados os seguintes

assuntos: 1 - De acordo com solicitado foi apresentado ao Conselho o relatório mensal da frota

da ELETROCAR (combustíveis e despesas gerais). Solicitamos para a próxima reunião

ordinária que acontecerá em 07/07/17, 18h, sejam apresentadas maiores informações sobre

gastos com a frota (gestão da frota), qual o modelo de gestão utilizado atualmente para

administrar controle de despesas com a frota. Considerando as dificuldades financeiras da

empresa, determinamos que seja criada uma comissão de análise e controle de gastos, e que

todas as despesas sejam autorizadas por esta comissão, e que despesas acima de R$

10.000,00 sejam colocadas para apreciação do Conselho Administrativo. Solicitamos que

sejam apresentadas notas fiscais e a relação de serviços executados no veiculo IRV 0862. Que

seja apresentado a discriminação de todos os veículos (frota da ELETROCAR), e em qual

função são utilizados. Também que seja realizada a apresentação da relação das empresas

prestadoras de serviço da manutenção da frota e dos postos fornecedores de combustiveis. 2 -

De acordo com solicitado, foi apresentado cronograma de pagamentos oriundos dos recursos
da venda das PCHs. 3 - Foi entregue ao Conselho Administrativo o relatório solicitado pelo

oficio n0109/17 - GP, solicitando relatório da situação financeira da ELETROCAR dos últimos

15 anos das possíveis causas que levaram a empresa a estar nesta situação. O relatório foi'

apresentado pelo Gerente Financeiro, o qual explanou as informações, detalhando os dados c.

que estão no relatório. 4 - De acordo com solicitado, foi apresentada a reestruturação de

quadro funcional, o qual analisamos e achamos conforme. 5 - De acordo com solicitado, foi

apresentado relatório da dívida com a empresa Vividense, o qual analisamos e autorizamos a

negociação. 6 - Foi apresentado ao Conselho planilha de gastos com publicidade e

propaganda, fazendo um comparativo entre os gastos dos últimos três anos. Em virtude da

solicitação deste Conselho de Administração de dar vistas a todos os anúncios publicitários,
': '.,.~Ar'

\/,
~\ :
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também recebemos um cronograma referente aos gastos programados para este primeiro

semestre da agência Alvo Global, o qual após analisado foi autorizado. 7 - Em relação a

solicitação de compras n.007/17 - contratação Serviço Ambiental, tendo em vista a

necessidade dos serviços devido a Legislação Ambiental, a solicitação foi aprovada pelo

Conselho. Encaminhe-se ao setor de Compras e Licitações para as devidas providencias. 8 -

Em relação a solicitação n'008/17 - contratação de empresa especializada para serviços de

Certificação de Sistema de Gestão de Qualidade SGQ, mediante auditorias externas de

avaliação de conformidade, utilizando o critério da NBR ISSO 9001:2008 e NBR ISSO

10002:2009, foi aprovada a contratação pelo Conselho.. Encaminhe-se ao setor de Compras e

Licitações para as devidas providencias.

4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encenrada esta Reunião e lavrada a

presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros

presentes. Carazinho, 02 de junho de 2017.

. - [;)-1""'--'''-/.'f:; ~C "1 .....•.

Ermóg~iie$Bodanese - Presidente

Gilson .,ntônio Hiert

~í(1.-~.. ~{>
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ATA N° 01/2017 • REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA _ 02101/2017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 02 de janeiro de 2017, às 09 horas, na sede
da empresa, na Av. Pátria, n° 1351, em Carazinho _ RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna Presidente, Márcio Senger
Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe Martimiano Sálvia-
Diretor Comercial e Chartes Antônio Setti- Diretor Técnico.

3. Deliberações:

3.1) Destituímos com a devida autorização do Conselho de Administração,
registrada de Moraes- Diretor em ata nO01/2017, o Assessor Jurídico Anderson
Luis do Amaral, por assim ser de interesse da companhia. 3.2) Nomeamos
como nova Assessora Jurídica da Eletrocar a Ora. Giovana Cecconello,
brasileira, portadora do CPF 971.191.560-04, residente e domiciliada nesta
cidade, com registro na OAB/RS nO70.453, com a concordância do Conselho
de Administração da Eletrocar, registrada na ata n° 01/2017.

4-Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a quai, após lida e achada conforme, vai assinada por
todos os Diretores presentes. Carazinho, 02 de janeiro de 2017.

/ / / ~ ----------;
RéÍf,ª~1Sant'Anna de Moraes- Diretor Pr---

~. -
Márcio Senger Rose erg - Diretor Administrativo- Financeiro
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ATA N° 02/2017 - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 02101/2017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o n° 88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 02 de janeiro de 2017, às 14 horas, na sede
da empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna Presidente, Márcio Senger
Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe Martimiano Sálvia-
Diretor Comercial e Charles Antônio Setti- Diretor Técnico.

3- Deliberações: Decidimos promover por Antigüidade os empregados abaixo
relacionados, nos termos do Regulamento do Plano de Classificação de
Cargos e Salários: 1 - ADEMAR EUGENIO SIMON (424 ) - Motorista - Da
Classe 3 - Nível 16 para Classe 3 - Nível 17, tendo em vista que o mesmo no
mês de janeiro de 2017, completará 34 anos de serviços prestados à Eletrocar:
2 - ALESSANDRO MARMITI ROESE ( 781 )- Leiturista - Da Classe 33 -
Nível 5 para Classe 33 - Nível 6, tendo em vista que o mesmo no mês de
janeiro de 2017, completará 10 anos de serviços prestados à Eletrocar. 3 -
ELlSIANE FATIMA DAUTI ( 899)- Oficial de Serviços Gerais - Da Classe 31
- Nível 2 para Classe 31 - Nível 3, tendo em vista que a mesma no mês de
janeiro de 2017, completará 4 anos de serviços prestados à Eletrocar. 4 -
JAINE MARA RANZOLlN ( 345 )- Assistente Administrativo - Da Classe 7 -
Nível 18 para Classe 7 -Nível 19, tendo em vista que a mesma nomês de
janeiro de 2017, completará 37 anos de serviços prestados à Eletrocar. 5 -
JANDIR WIERRBICKI (786)- Eletricista - Da Classe 32 - Nível 5 para Classe
32 -Nível 6, tendo em vista que o mesmo no mês de janeiro de 2017,
completará 10 anos de serviços prestados à Eletrocar. 6 - LEANDRO
AUGUSTO PITIOL (773)- Eletrotécnico - Da Classe 35 - Nível 5 para Classe
35 -Nível 6, tendo em vista que o mesmo no mês de janeiro de 2017,
completará 10 anos de serviços prestados à Eletrocar. 7 - LEANDRO GARCIA
DA SILVA (771)- Administrador - Da Classe 39 - Nível 5 para Classe 39 -Nível
6, tendo em vista que o mesmo no mês de janeiro de 2017, completará 10 anos
de serviços prestados à Eletrocar. 8 - LECI TEREZINHA COPELLI (776)-
Técnica em Segurança do Trabalho - Da Classe 36 - Nível 5 para Classe 36 -
Nível 6, tendo em vista que a mesma no mês de janeiro de 2017, completará
10 anos de serviços prestados à Eletrocar. 9 - MARIA ADELlA DE QUADROS
(627)- Digitador de Computador - Da Classe 6 - Nível 10 para Classe 6 -Nível
11, tendo em vista que a mesma no mês de janeiro de 2017, completará 21
anos de serviços prestados à Eletrocar. 10 - RAFAEL MENEZES FERRETIO
(778)- Oficial Administrativo - Da Classe 34..., Nível 5 para Classe 34 -Nível 6,
tendo em vista que o mesmo no mês de janeiro de 2017, completará 10 anos
de serviços prestados à Eletrocar. 11 - WILSON CAVINATO MENDES (789).,.
Eletricísta- Da Classe 32 - Nível 5 para Classe 32 -Nível 6, tendo em vista que
o mesmo no mês de janeiro de 2017, completará 10 anos de serviços
prestados à Eletrocar.

3



4-Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por
todos os Direto~~arazinho, 02 de janeiro de 2017.

~ .
/_ "" 00

i/ ) )

Rafaef-SSr:lt'Annade Mor~lOLEres1<Íente--
Márcio Senger Rose~berg - Dir~~~:A~"mitrativo- Financeiro

!
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ATA N° 03/2017 - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 05/01/2017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 05 de janeiro de 2017, às 15 horas, na sede
da empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna Presidente, Márcio Senger
Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe Martimiano Sálvia-
Diretor Comercial e Charles Antônio Setti- Diretor Técnico. Convidados os
Senhores Vereadores do Município de Carazinho.

3- Deliberações: Convocamos uma reunião com os vereadores do município a
fim de esclarecer dúvidas sobre a dívida da empresa com o Estado e bancos,
além da venda das PCH's. Os esclarecimentos foram prestados através de
dados apresentados pelos funcionários, transpassando a total preocupação em
relação a inviabilidade da concessionária, uma vez que encontra-se precisando
de valores com urgência, sendo dessa forma indispensável a autorização da
venda das PCH's .De início foi realizada uma vldeo conferência com a empresa
Ceres Inteligência Financeira, que foi quem avaliou as usinas e esclareceu a
diferença de valores de uma usina para outra. Na oportunidade foi explicado
que na avaliação das PCH's não se usa relação patrimonial e sim a produção
que cada uma tem, sendo que a PCH Colorado produz pouco menos dá
metade do que PCH Mata Cobra, porém ambas tem o mesmo custo operação
para a empresa. Ou seja, Mata Cobra lucra 10 vezes mais que a de Colorado e
por esse motivo se tem um valor maior de venda desta usina. Foi esclarecido
também aos vereadores sobre o valor de R$.18 milhões devido ao Estado, por
não repasse do ICMS. Nessa questão foi esclarecido que o valor do imposto
era o único livre que podia ser atrasado e para manter os pagamentos em dia,
logo foi feita uma renegociação com o estado, na administração anterior, onde
a parcela crescente, onde o inicial seria de R$ 600 mil e após ultrapassando R$
1 milhão. Prestamos esclarecimentos sobre um contrato com o Banco
Santander, realizado na administração anterior, onde inclui-se as duas usinas
como garantia, onde foi esclarecido que esta foi uma forma encontrada para
conseguir a renovação da concessão com a ANEEL, pois era necessário
entregar uma negativa da empresa que não possuía dívidas e para isso, foi
feito este contrato onde a empresa se comprometia da venda como garantia de
pagamento do empréstimo. Já informamos aos senhores Vereadores que
estamos agendando reunião junto ao banco para retirar essa garantia. Ainda,
ressaltamos, que a venda das usinas daria um fôlego para a empresa, mas não
seria o necessário para que ela voltasse a se equilibrar. Para isso, seria
necessária também a renegociação da divida com o Estado, bem como
algumas medidas de ordem interno-administrativa. Os vereadores presentes na
reunião fizeram vários questionamentos em relação às informações que eram
repassadas, e ficaram preocl.lpados com o que ouviram. A princípio, se
comprometeram em ir até Porto Alegre para ajudar na negociação com o
Estado e devem estudar novas medidas que poderão auxiliar a empresa em
curto prazo. Reforçamos o fato de que a empresa não possui condições de
investir em melhorias das usinas e nem mais poder de endividamento, ou seja,
não possui crédito.Já está agendada uma reunião em Porto Alegre para

.//='\i _
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renegociar a o pagamento de ICMS da Eletrocar para o Estado. O valor da
dívida da empresa com o governo chega a R$ 18 milhões, que deveria ser
pago em seis parcelas crescentes, porém, encontra-se inviável o cumprimento
com os valores estipulados. Em dados amplos, estima-se que a empresa tem
uma dívida de R$ 70 milhões, sendo que R$ 18 milhões são somente de ICMS
devido. Dessa forma a Diretoria da empresa convoca a possibilidade de uma
comitiva carazinhense composta por vereadores acompanha-los até a capital
do Estado para tentar renegociar a dívida e ampliar o número de parcelas,
passando de 06 (seis) para 120 (cento e vinte). Esta será uma das diversas
ações que devem ser realizadas para tentar recuperar o crédito da empres\:!,
além de finalizando pede apoio da Câmara para que proceda, de modo mais
rápido possível, a autorização para a alienação das Usinas de Colorado e Mata
Cobra que necessitam de investimentos e a empresa não tem condições de
fazê-Ias. Os Presidente da Câmara Estevâo De Loreno apresentou seu total
apoio e explicou como funciona o trâmite para a elaboraçâo do Projeto de Lei e
seu posterior envio para votação. As medidas serão adotadas pela Eletrocar,
junto à Prefeitura Municipal de Carazinho. 4-Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e lavrada a presente ata, a qual,
após lida e achada conforme, vai assinada por todos os Diretores presentes.
Carazinho, 05 de janeiro de 2017.

,------- ")
/./'" I

:.moi 5oorAo", d'MOM~.,.id,""
-.------- < --- ~::d#-

Márcio se.ogel:-RGselrii:erg- Diretor Administrativo- Financeiro
..--'
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ATA N° 04/2017. REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA- 23/01/2017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 23 de janeiro de 2017, às 09 horas, na sede
da empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna Presidente, Márcio Senger
Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe Martimiano Sálvia-
Diretor Comercial e Charles Antônio Setti- Diretor Técnico.

3- Deliberações:

3.1) Decidimos alterar o Regulamento de Viagens, destinado aos
colaboradores da Elelrocar que viajam a serviço. Devido às restrições de
orçamento, e julgando ser mais viável para o atual momento, decidimos
modificar a tabela referente às viagens realizadas dentro do estado do Rio
Grande do Sul, pagando apenas às Classes de Assessoria, Gerências e
Coordenações o reembolso das despesas, desde que devidamente
comprovadas. Encaminhe-se o assunto para a Secretaria Geral da Eletrocar,
para emissão de nova Ordem de Serviço e das devidas providências cabíveis.

4-Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por
todos os Diretores presentes. Carazinho, 23 de janeiro de 20170

------------.
//.- )
; ,~ / )
Rafa.el.ê.ant'Annade Mor9e<>(ójretoH4'êSidente

_. /'//? I~

Márcio Senger.~~emberg - Dir~or Administrativo- Financeiro
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o 0'--oV! I ~c •

lo ;/),::: ,.) 5 -' .-;'
Ctíarles An(),O Setti- Dr~tor Técnico
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ATA N° OS/2017• REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 01/0212017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o n° 88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 23 de janeiro de 2017, às 09 horas, na sede
da empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna Presidente, Márcio Senger
Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe Martimiano Sálvia-
Diretor Comercial e Charles Antônio Setti- Diretor Técnico.

3. Deliberações:
3.1) Decidimos promover por Antigüidade o empregado abaixo relacionado,
nos termos do Regulamento do Plano de Classificação de Cargos e Salários:
MARLlCE ELlCELOTE LAUX (452) - Assistente Administrativo - Da Classe 7 -
Nível 16 para Classe 7 - Nível 17, tendo em vista que a mesma no mês de
fevereiro de 2017, completará 32 anos de serviços prestados à Eletrocar.

3.2) Decidimos transferir os funcionários: 1) ANDRÉ NIENOW (797) -
ELETRICISTA, que passa do setor de Fiscalização - Coordenação de
Atendimento Técnico - Gerência Comercial para Atendimento de Emergência -
Coordenação de Operação - Gerência Técnica, passando sua carga horária de
42:05 horas semanais para 36 horas semanais. 2) GEORGE HILTON
BANDEIRA DA SILVA (660) - ELETRICISTA, que passa do setor de Linhas e
Redes - Coordenação de Linhas e Redes - Gerência Técnica para
Atendimento de Emergência - Coordenação de Operação - Gerência Técnica,
passando sua carga horária de 42:05 horas semanais para 36 horas semanais.
3) CARLA DANIELA NEISSE BECKER (793) - ELETRICISTA, que passa do
Centro de Operação de Distribuição (COD) - Coordenação de Operação -
Gerência Técnica para o setor de Fiscalização - Coordenação de Atendimento
Técnico - Gerência Comercial, passando sua carga horária de 36 horas
semanais para 42:05 horas semanais.

4-Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme. vai assinada por
todos os Diretor~.2fesentes. Carazinho, 23 de janeiro de 2017.. .' _._~ .

/ /
: ~

RafaeTSa,,t'AAAade nnoraes Diretef'Presidente

,~1/g -~~to,Admi:i:t".i'~Fi"oooi"
. .:- ~.......... ~

.' r 7,
FeliR Maftiflliano via- Diretor Comercial

'-i "/. I' ,J/ . ,<Ç .
.,~- ' .{

Charles An nio Setti- Diretor Técnico
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ATA N° 06/2017 - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA- 01/03/2017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 01 de março de 2017, às 08 horas, na sede
da empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna Presidente, Márcio Senger
Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe Martimiano Sálvia-
Diretor Comercial e Charles Antônio Setti- Diretor Técnico.

3- Deliberações: 3.1) Considerando as necessidades de serviços, decidimos
transferir os funcionários: Jéferson Augusto Barcellos, RE 915, Eletricista, do
setor de Linhas e Redes para o setor de Atendimento de emergência, com
redução da carga horária de 210:25hs/mês para 180hs/mês. Sergio ltor
Dettner- Eletricista, RE 642, do setor de Atendimento de emergência para o
setor de Fiscalização, passando sua carga horária de 180 hs/mês para
210:25hs/mês. 3.2) De acordo com o Regulamento de Plano de Classificação
de Cargos e Salários, promovemos por antiguidade, os funcionários a seguir
relacionados, a partir dessa data: Alexandre Garcia Coronel, RE 637,
Eletricista, por 20 anos de serviços prestados à Eletrocar, Carlos Juarez
Marques, RE 404, Eletricista, por 34 anos de serviços prestados à Eletrocar,
Emerson Evandro Worm, RE 779, Oficial Administrativo, por 10 anos de
serviços prestados à Eletrocar, Luis Alberto da Silva Bastos, RE 489, Assistente
Administrativo, por 30 anos de serviços prestados à Eletrocar, Roberto dos
Reis, RE 639, Eletricista, por 20 anos de serviços prestados à Eletrocar, Igor
Edivaldo Araújo de Oliveira, RE 801, Eletricista, por 10 anos de serviços
prestados à Eletrocar, Ivan Rodrigo Kempf, RE 800, Eletricista, por 10 anos de
serviços prestados à Eletrocar, Fabiano Castilhos de Oliveira, RE 758,
Leiturista de medidor, por 10 anos de serviços prestados à Eletrocar.

emberg - Diretor Administrativo- Financeiro

4-Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por
todos os Diretores presentes. Carazinho, 01 de março de 2017.

/.--- ..-------. -" .. _)
~. / ".

Rafael Sant'Anna ,de Moraes- ~preside 'e

Jvo
Márcio Sen

~--L__~ .~~~ -,.

. . .
I/la- Diretor Comercial

\ ç':
.' ' {;

io Setti- Diretqt Técnico
I

/

/
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ATA N° 07/2017 - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 20/03/2017

1 _ Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 24 de março de 2017, às 09 horas, na sede
da empresa, na Av. Pátria, n° 1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna de Moraes- Presidente,
Márcio Senger Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe
Martimiano Sálvia- Diretor Comercial e Charles Antônio Setti- Diretor Técnico.

3- Deliberações: Com o objetivo de dar maior publicidade ao trãmite licitatório,
referente à alienação dos ativos de geração da Eletrocar PCH Mata Cobra e
PCH Colerado, uma vez que a lei 13.303/16 permite somente a publicação de
licitações no DOE, foi solicitado pelo Seor de Compras da empresa a
veiculação de extrato do edital em outro jornal de expressão no mercado. Nas
licitações anteriores, ainda nas tentativas de alienação das Usinas, éramos
regidos ainda pela Lei 8.666, onde era realizada a publicação legal em 03
jornais, sendo a nova licitação referente ao mesmo objeto. Dessa forma,
autorizamos a publicação do edital de Licitação nO002/2017, no jornal Valor
Econômico do estado de São Paulo, por intermédio de nossa agncia contratada
Luz/Soma Publicidade, e seguindo assim, o principio da publicidade, dando
maior divulgação ao certame.

4-Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por
todos os Diretores presentes. Carazinho, 24 de março de 2017._..----
Rafael..5.@.t'Annade Morae~~tor Presidente

-.-- -.-:-r- ....J~
Márcio SengerRosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro

). . :"'''.'' ",.' ...".r"'"' .
F~ltl:lé~~'~i~~.oisá~~iaJt~r Comercial

:l ",i, --.:-~) _ • "~ , ~

Cl:)~rlj'lSÀnlÔ~i~~!e'tti-\4"Ír~r Técnico

Ii I
~/
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ATA N° 08/2017. REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA- 03/04/2017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 03 de abril de 2017, às 08 horas, na sede da
empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna de Moraes- Presidente,
Márcio Senger Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe
Martimiano Sálvia. Diretor Comercial e Charles Antônio Setti- Diretor Técnico.

3. Deliberações: 3.1) Decidimos promover por antiguidade, os empregados
abaixo relacionados, nos termos de classificação de cargos e salários: Antonio
Valdair da Silva, RE 493, eletricista, da classe 3 nível 15, para a classe 3 nível
16, por ter completado 30 anos de serviços prestados. Franciele Auier Ritter,
RE 804, oficial administrativo, da classe 34 nível 5, para a classe 34 nível 6, por
ter completado 10 anos de serviços prestados. Marlon Augusto Allebrandt, RE
807, oficial administrativo, da classe 34 nível 5, para a classe 34 nível 6, por ter
completado 10 anos de serviços prestados. 3.2) Considerando as
necessidades de serviço, decidimos transferir os funcionários: Marcos Altemir
de Souza, RE 607, eletricista, sendo transferido do setor de Linhas e Redes
para o Setor de Atendimento de emergência, permanecendo inaiterada sua
carga horária. Adão Carlos Silva da silva, RE 468, eletricista, sendo transferido
do setor de Atendimento de emergência para o setor de Linhas e redes,
permanecendo inalterada sua carga horária.

4-Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por
todos os DJr:E!tores-pre~. Carazinho, 03 de abril de 2017 .

. -,-," ~

,)
"Rafael Sant'Anna de MoraesYÓiretor Presidente-'~-'-""- // .-~"'/

M~~ ~~~Semb~rg -~iretor Administrativo- Financeiro

~ .v'---~ .._" ~-,
J

•• - 1 I

Fe~~pe~,~rtil;nianr.s~ Diretor Comercial

I :/ 1/.: X i...-r, . .
'aJ:IE{~-Â~ô~i(/setti~lóiretorTécnico, ,

i
i

J
J

j
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ATA N° 09/2017 - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - 26/04/2017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o n° 88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada nodia 26 de abril de 2017, às 09 horas, na sede da
empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna de Moraes- Presidente,
Márcio Senger Rosemberg' - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe
Martimiano Sálvia- Diretor Comercial e Charles Antônio SeUi- Diretor Técnico.

3- Deliberações: Após aprovada pelo Conselho de Administração da Eletrocar
a solicitação desta Diretoria Executiva para alteração do Regimento Interno da
empresa, onde sugerimos cri~ção do cargo de "Coordenação de Secretaria
Geral", decidimos nomear como Coordenador (a) de Secretaria Geral, a
funcionária Mônica Sberse OJiveira RE 816, a qual assumirá suas funções a
partir de 1° de maio de 2017-. Desta forma, solicitamos a sua exoneração da
função de Subcoordenação de Secretaria Geral. Determinamos ao Setor de
Gestão de Pessoas que tome as providencias necessárias para a sua
efetivação, emitindo portaria de nomeação.

4--Encerramento: Nada mais' havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por
todos os Diretores presentes. Carazinho, 26 de abril de 2017.
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ATA N° 10(2017. REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA- 02105/2017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o n° 88.446034(0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 02 de maio de 2017, às 14 horas, na sede da
empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna de Moraes- Presidente,
Márcio Senger Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe
Martimiano Sálvia- Diretor Comercial e Charles Antônio Setti- Diretor Técnico.

3- Deliberações: 3.1) Considerando as necessidades de serviços, decidimos
transferir, a partir de 1° de maio de 2017, os funcionários: Fernanda de Ávila
Zanoteili, RE 918, oficial administrativo, do Setor de suprimentos/compras-
Coordenação Administrativa, para Setor de Gestão de pessoas- Coordenação
de Gestão de Pessoas. Maria Adélia de Quadros, RE 627, digitador de
computador, do Setor de Gestão de pessoa- Coordenação de gestão de
Pessoas, para o Setor de compras/Suprimentos- Coordenação Administrativa.
3.2) De acordo com o regulamento do Plano de Classificação de cargos e
salários da Eletrocar, promovemos por antiguidade, a partir desta data, os
seguintes funcionários: Adriano Xavier Martins, RE 645, eletricista, da classe 3
nível 10, para a classe 3 nível 11, por 20 anos de serviços prestados. André
Nienow, RE 797, eletricista, da classe 32 nível 5, para a classe 32 nível 6, por
10 anos de serviços prestados. Oneide Vollmer de Abreu, RE 636, leiturista, da
classe 2 nível 10, para a classe 2 nível 11, por 20 anos de serviços prestados.

4-Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por
todos os Diretores presentes. Carazinho, 02 de maio de 2017.

-----~-

././

Rafael Sant'Anna de Moraes- DirejotIPresidente
. ...........•.•..._.__ _--_ ..•••~-.::..-.. '/. ~

_ / c...cl.£.{,

Márcio Senger Rosemberg - Diretor Administra ivo- Financeiro

i //'

Felipe,Martimiano}~'álvia- D~tor Comercial
. " \ \,.'.j '../ ~..''~.!-,

. - \.__ ' .1 • •

Chârles Antônio Setti- Diretor Técnico
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ATA N° 11/2017 - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA-16/05/2017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 16 de maio de 2017, às 09 horas, na sede da
empresa, na Av. Pátria, nO1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna de Moraes- Presidente,
Márcio Senger Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe
Martimiano Sálvia- Diretor Comercial e Charles Antônio Setti- Diretor Técnico.

3- Deliberações: 3.1) Considerando as necessidades de serviços, decidimos
transferir, a partir desta data, os funcionários: Regis Marcelo Vidotto, RE 788,
eletricista, do Setor de Iluminação Pública- Coordenação de linhas e redes,
para Setor de atendimento de emergência- Coordenação de Operação,
alterando sua carga horária mensal de 210:25 para 180 horas/mês. João
Carlos Sálvia, RE 632, eletricista, do Setor de Linhas e Redes- Coordenação
de Linhas e Redes, para o Setor de Iluminação Pública- Coordenação linhas e
redes, permanecendo inalterada sua carga horária.

4-Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por
todos os Diretores presentes. Carazinho, 16 de maio de 2017.

'-., .')

Ràfâet-Sant'Al'}na-º.~_Mºrae~t-~/presidente

Márcios:;.:;~er~=/~Iretor Administrativo- Financeiro
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ATA N° 12/2017 - REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA _ 01/06/2017

1 - Data, hora e local: Reunião da Diretoria Executiva das Centrais Elétricas
de Carazinho - SA, inscrita no CNPJ sob o nO88.446.034/0001-55 e NIRE nO
4.330.001.423-1, realizada no dia 01 de junho de 2017, às 08 horas, na sede
da empresa, na Av. Pátria, n° 1351, em Carazinho - RS.

2-Verificação de Presenças: Rafael Sant'Anna de Moraes- Presidente,
Márcio Senger Rosemberg - Diretor Administrativo- Financeiro, Felipe
Martimiano Sálvia- Diretor Comercial e Charles Antônio Setti- Diretor Técnico.

3- Deliberações: 3.1) Considerando as necessidades de serviços, decidimos
transferir, a partir desta data, o funcionário Wilson Cavinato Mendes RE 789,
eletricista, da UHE Colorado- Coordenação de Operação, para Setor de
Fiscalização -Coordenação de Atendimento Técnico, alterando sua carga
horária mensal de 180 para 210:25, devido a venda da PCH Colorado. 3.2)
Determinamos a promoção por antiguidade dos empregados a seguir
relacionados, de açodo com o plano de empregos e salários, a partir desta
data: Alexandre Jantsch Almeida, RE 815, Eletrotécnico, da classe 35 nível 5,
para a classe 35 n/vel 6, por completar 10 anos de serviços prestados; Alisson
Bebben da Cunha, RE 900, Técnico em Sistemas de Informação, da classe 38
nível 2, para a classe 38 nível 3, por completar 04 anos de serviços prestados;
Régis Marcelo Vidotto,' RE 788, Eletricista, da classe 35 nível 5, para a classe
35 nível 6, por completar 10 anos de serviços prestados; Sandro Heraldo
Fagundes, RE 434, Leiturista de medidor, da classe 4 nlvel16, para a classe 4
nível 17, por completar 30 anos de serviços prestados. Encaminhe-se para o
Setor de Gestão de Pessoas para as devidas providencias.

4-Encerramento: Nada mais havendo .a tratar, foi encerrada esta Reunião e
lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada por
todos os Diretores presentes. Carazinho, 01 de junho de 2017.

--- - .•..----~-----.---~---....
"\

I .
,/

Rafael Sant'Anna de Moraes- DjJ:et6rPresidente
- .... _----~---- /::::-~..~-

Márcio Senger ~?semrberg - Diretor Administrativo- Financeiro
-. ." \\\ \ .'

.. .. \ ..•. '(

Felipel\1lartimian;~vlCl- Ç>iretorComercial
'/ . '\ .,,,.....l;-~,_L~.,
~~ '~.-:'..•..<,./, _.' --- ') .~-' ",' ",' ;

ChaMesAntônio Selti- Diretor Técnico
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA. MUN!CIPAl DE CARAZINHO

CAPiTAL DA HOSPITALIDADE ~~r<?
n ~..p.y~~ ~_3-ii.

/,7 jw.~/:~~~o','t1iL1'1~~,*,O";1t1'
1u-7IJ~1..,G\/r':/\p.-/. ,~1Ji'

cU ,1 .orfl.,"'V V'"". ....Carazinne, 06 d €2IJRiOCARJO ~. PROTOCOLO

í'{l.OTOCO~O
REC£S\OO -J---1---

::=
E,.ce~ent.íSsiU10 Senhor Prefeito Municipal

OP 144/2017

"",.."""""""""'_-- •••••• ------ •.• - •••••••-ilIlSilillillil--------~ .••

'fendo em vista o PEDIDO DE INFORMAÇÃO, de autoria dos

VERE..A.DORES JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO - PSDB e CLAYTON
íi'ERE1RA _SDD. lido no Plenário deste Legislativo, em Sessão Ordinária, reali:óads na dia

05 (le junho, sirvo-me deste 'Para enviar oficio ao Executivo, solicitando a £LETROCAR

copi.as das Atas das Reuniôes reaíizadas nO ano de 2017.
Os Vere"dorcs subscritos requerem, na formll regiIl1ental, que, depois de lido

em planá.rio, seja ",('['\iiadoot'í.(:ioao Executivo lv!unícipal solicitando o fornecimentos dos

seguintes doeumen\.os c informações em relação à Ele.trOCar:

_ Cópia das atas de todas as reuniões realizadas em 2017 pela Diretoria, Conselho de

Administração e Conselho Fiscal.

Sendo o que se apresentll para o momento, colhemos o ensejo para renOVa,'

nossOSprotestos de elevada estima e cone.ideração ..

Atenciosamente

;4D~
Presidente

À Sua Excelência o Senhor .
Milton Schmit.z
DD. Prefeito Municipal d" Carazinho
Nesta Cidade

o 6 JUN 2017

Av. Floras da Cunha, 799 _Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CE?: 99500-000 - CARAZlh!HOIR:_ . _ .'. . J""f,a.I~ I. en f\~l:' J'\?)o"}/J"\"f'I"1 ,I:
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