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CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC 
NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Data, hora e local: Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove na sede social da 
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em 
Florianópolis (SC), com início às 9 horas. Presenças: João Eduardo Noal Berbigier, Michelle 
Silva Wangham, Luiz Alberton, Leandro Nunes da Silva, Cleicio Poleto Martins, Amir Antônio 
Martins de Oliveira Junior, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Luiz Otavio Assis Henriques, 
Michel Nunes Itkes e Fabricio Santos Debortoli. Ausência justificada do conselheiro José Luiz 
Alquéres. Ordem do dia: 1. Relato do Presidente do CA: O presidente informa que os 
Conselheiros de Administração foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 
30.04.2019, na qual foram aprovadas as Demonstrações Financeiras de 2018 e a Proposta de 
remuneração dos Administradores. Deu conhecimento aos Conselheiros que recebeu a renúncia 
do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marcelo Haendchen Dutra, deixando de 
exercer o cargo a partir de 10.05.2019. Atendendo o disposto no §2º art.30º do Estatuto da Centrais 
Elétricas de Santa Catarina S.A., os conselheiros elegeram por unanimidade a Sra. Claudine 
Furtado Anchite, que responderá cumulativamente pela Diretoria de Gestão Corporativa e 
Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, com posse em 14.05.2019. 
INFORMAÇÕES: 2.Relato do Presidente da Celesc Holding referente às atividades da 
Empresa (Relator: Cleicio Poleto Martins): O presidente da Celesc relatou a respeito do atual 
estágio do “Projeto Eletrodependentes”; registrou que a Celesc vem atuando intensamente no 
sentido de redução de perdas e da inadimplência; relatou visita feita à Copel, compartilhando 
experiências que contribuirão para fortalecer a Celesc. 3. Relato dos Comitês: (Relato dos 
coordenadores) – Comitê de Auditoria Estatutário: O coordenador relatou que houve 
apresentação dos Resultados do 1º trimestre de 2019 da Celesc S.A. e suas subsidiárias integrais 
Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A. e os Auditores Independentes afirmaram que os 
trabalhos de revisão dos resultados do primeiro trimestre estão finalizados e as demonstrações 
estão aderentes, não havendo ajustes contábeis a serem efetuados e o Relatório da Auditoria a ser 
apresentado não conterá ressalvas. Consideram as informações contábeis aptas a serem 
apresentadas e deliberadas junto ao Conselho de Administração. Relatou que foi analisado o 
Regimento Interno da Auditoria e o Plano Anual de Auditoria que após as correções solicitadas 
retornará para aprovação do Comitê. Houve apresentação de relatório com fluxo dos processos e 
relatório das sindicâncias. Foi apresentada a Atualização Simplificada dos Riscos Corporativos 
mais críticos. Comitê de Elegibilidade:  Informou o recebimento da NE/CA 41/2019 e 
Deliberação 043/2019 com indicação para composição do Conselho de Administração da SCGÁS, 
Marcos Antônio Pacheco e Ricardo Miranda de Miranda como conselheiros titulares e 
Ricardo Luiz Galvão e Izaías Ulysséa Júnior como conselheiros suplentes e que analisados os 
documentos referentes ao cumprimento de requisitos e pela ausência de vedações, recomendam 
ao Conselho de Administração a aprovação dos indicados. Relatou que foram analisados os 
documentos referentes a eleição pela AGO de 30.04.2019 dos conselheiros José Luiz Alquéres, 
Michel Nunes Itkes, Luiz Otávio Assis Henriques e Leandro Nunes da Silva para o conselho 
de Administração e André Luiz Nunes de Mello Almeida (Titular) e João Antônio de Souza 
Araújo Ribeiro da Costa (Suplente) do Conselho Fiscal. Informou que os nomes foram 
aprovados e os eleitos cumprem os requisitos e não possuem vedações. O coordenador Leandro 
Nunes da Silva se absteve da análise referente a sua indicação. Comitê Financeiro: O comitê 
analisou o relatório de acompanhamento do PMSO, fluxo de caixa, captações. Apreciou os 
resultados do 1º Tri/19 recomendando, sob a sua ótica, a aprovação pelo Conselho de 
Administração. Sobre a ampliação da PCH Celso Ramos – Plano de Negócios, o coordenador 
informou que houve uma grande evolução, mas solicitou o detalhamento da estratégia de venda 
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de energia e a inclusão de proposta de financiamento, retornando na próxima reunião para a 
aprovação. Comitê de Recursos Humanos: O Comitê de RH tratou de dois itens que estão 
pautados para deliberação, Orçamento PDI 2018 e Concurso Público. Quanto ao orçamento do 
PDI 2018, foi apresentada a quantidade de saídas, que vem sendo superior ao projetado, bem como 
a execução do orçamento. Considerando ainda haver mais de 180 empregados inscritos para sair 
entre maio e junho, solicita-se que seja aprovada a utilização de até R$ 52,6 milhões do orçamento 
do PDI de 2019 para complementar os desligamentos do PDI 2018. Foi apresentada também 
proposta de realização de concurso público para eletricistas e técnicos em eletrotécnica, categorias 
com maior número de empregados e que estão com cadastro reduzido do último concurso público. 
O Comitê recomenda a aprovação pelo conselho de administração. Os conselheiros recomendam 
aumentar a capacidade de treinamento. Por fim foi apresentado também os indicadores de 
segurança referentes ao mês de abril. Comitê Jurídico e Regulatório: Foi analisada e aprovada a 
proposta de execução do Projeto Cooperado de P&D nos termos constantes da NE/CA nº 048/2019 
e Deliberação nº 112/2019 para apreciação do Conselho de Administração, sugerindo que a Celesc 
Geração esteja incluída neste projeto. Comitê de Assuntos Estratégicos e de Sustentabilidade: 
O coordenador relatou que foi analisada a proposta Contratação de Empresa para execução do 
Projeto de Eficiência Energética “Bônus Eficiente VI” e se manifestou favorável a proposta; 
Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresa(s) para 
a Prestação de Serviço de Construção, Ampliação e Reforma de Alimentadores definidos no 
Programa de Obras da Distribuição – PODI 2019, Transformação de Redes Monofásicas em 
Trifásicas e Substituição de Cabos Nus por Protegidos nas áreas rurais das unidades de Mafra e 
Rio do Sul. O Comitê se manifestou favorável ao pleito; Apresentação CGH Maruim; Orientação 
de Voto do acionista Celesc Geração e Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. para AGOE das 
empresas participadas. O Comitê se manifestou favorável e reforçou a orientação feita na Reunião 
do Conselho de Administração realizada em 21 de fevereiro de 2019, de indicação de voto para 
que a composição do Conselho de Administração da SCGÁS seja de sete membros, atendendo as 
disposições legais. Recomendou o atendimento do art. 19 da Lei 13.303/2016 que seja dado posse 
ao representante dos empregados eleito para o Conselho de Administração. Report SCGÁS. 
Comitê de Ética: O Comitê analisou as demandas do CAE referente ao Código de Ética e Canal 
de Denúncias e definiu que será elaborada resposta conjunta com as áreas envolvidas. Analisou a 
apresentação da área de Comunicação referente às alterações no canal de denúncia, e apresentará 
sugestões e alterações necessárias à ASCE. Fez a análise e encaminhamentos das denúncias novas 
e em andamento. DELIBERAÇÃO: 1. Resultados do 1º trimestre/2019 da Centrais Elétricas 
de Santa Catarina S.A., Celesc Distribuição e Celesc Geração (Relator: Claudine Anchite): 
Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 046/2019 e Deliberação nº 042/2019.  2. 
Orientação de Voto para AGOE das empresas participadas (Relator: Claudine Anchite): 
Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 041/2019 e Deliberação nº 043/2019.  3. 
Orçamento Plano de Desligamento Incentivado – PDI 2018 (Relatora: Claudine Anchite): 
Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 044/2019 e Deliberação nº 104/2019.  4. Aprovação 
realização Concurso Público (Relatora: Claudine Anchite): Aprovada nos termos constantes 
da NE/CA nº 045/2019 e Deliberação nº 106/2019. 5. Contratação de Empresa para execução 
do Projeto de Eficiência Energética “Bônus Eficiente VI” (Relator: Sandro Levandoski): 
Aprovada nos termos constantes da NE/CA nº 047/2019 e Deliberação nº 111/2019. 6. 
Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresa(s) 
para a Prestação de Serviço de Construção, Ampliação e Reforma de Alimentadores 
definidos no Programa de Obras da Distribuição – PODI 2019, Transformação de Redes 
Monofásicas em Trifásicas e Substituição de Cabos Nus por Protegidos nas áreas rurais das 
unidades de Mafra e Rio do Sul. (Relator: Sandro Levandoski): Aprovada nos termos 
constantes da NE/CA nº 043/2019 e Deliberação nº 107/2019. 7. Autorização para execução do 
Projeto Cooperado de Pesquisa e Desenvolvimento intitulado: Desafio de estabelecer 
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incentivos regulatórios corretos na era das tecnologias exponenciais (Relator: Sandro 
Levandoski): Aprovada, com abstenção dos conselheiros Luiz Otávio Assis Henriques e Michel 
Nunes Itkes que alegaram conflito de interesse, nos termos constantes da NE/CA nº 048/2019 e 
Deliberação nº 112/2019.  8. Ampliação PCH Celso Ramos – Plano de Negócios (Relator: 
Pablo Cupani Carena): Seguindo a orientação do Comitê Financeiro, foi recomendado 
aprofundamento dos estudos para comercialização e financiamento, retornando para apreciação na 
próxima reunião do Conselho. APRESENTAÇÃO/CONHECIMENTO: 09. PMSO, Fluxo de 
Caixa, Captações.10. Apresentação sobre Segurança no Trabalho 11. Atualização 
Simplificada dos Riscos 12. CGH Maruim. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação 
é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 14 de maio de 2019. João Eduardo Noal 
Berbigier, Presidente; Andrea Durieux, Secretária.  
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