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1. LOCAL: Videoconferência. 2. DATA: 25.02.22 - 09h. 3. ASSUNTOS TRATADOS E 
DELIBERAÇÕES TOMADAS: I. Demonstrações Contábeis e Relatório da Auditoria 
Independente em 31/12/2021: o contador da Companhia, Sr. Fernando Souza Ribeiro, 
apresentou os principais grupos de contas e suas variações e em seguida foi submetido 
para apreciação dos Conselheiros o Relatório dos Auditores Independentes relativo às 
Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2021, emitido pela Russel 
Bedford Brasil Auditores Independentes S/S. II. Relatório Anual da Administração 2021: 
o Controller, Eduardo Joakinson, apresentou o documento e depois de esclarecidas as 
dúvidas e os questionamentos apresentados, nenhuma contrariedade foi levantada, no 
entanto, em atenção as normas aplicáveis, retornarão a reunir-se após a realização das 
reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária e Conselho de Administração que manifestar-
se-ão sobre os documentos, para então emitirem seu Parecer. III. Orçamento de 
Janeiro/2022 – Análise do Previsto x Realizado: ainda com a palavra, o Controller 
procedeu à explanação dos itens que compõem o orçamento, sendo as explicações 
apresentadas satisfatórias aos Senhores Conselheiros. IV. Relatório de fiscalização do 
Conselho Fiscal 4T21: em seguida, passou-se à apresentação do Relatório de 
Fiscalização do Conselho Fiscal e depois de esclarecidas as dúvidas e os questionamentos 
apresentados, nenhuma contrariedade foi levantada, haja vista que houve, por parte da 
Administração, o cumprimento integral do mesmo. V. Status do Pedido de Reequilíbrio 
Econômico-Financeiro: o Diretor Cleverson Silveira informou que a administração esteve 
em visita no mês de dezembro de 2021 aos representantes jurídicos da Companhia de modo 
a acompanhar de maneira próxima a eventual decisão da Ação que corre junto ao TRF-1 
em Brasília, informou ainda que a administração está em contato com a SCG da ANEEL a 
qual está aguardando um parecer da procuradoria em relação as questões jurídicas que 
envolvem a Companhia e outros agentes em situação análoga para prosseguimento da 
decisão de mérito. VI. Avaliação de Desempenho: registrou-se que os Senhores 
Conselheiros realizaram, no ano de 2021, o curso In Company on-line. Informou-se também 
que durante o exercício de 2021, foram realizadas 11 reuniões deste conselho, executando 
o acompanhamento da evolução orçamentária, conforme previamente aprovado pelos 
conselheiros de administração, de modo, que se considera satisfeita a avaliação de 
desempenho para fins do atendimento da legislação de regência. 
4. ASSINATURAS: Marcelo Coser; Fabio Tomarozi Ferraro; Vinícius Luiz Gapski; Valmir 
Mombach e Eduardo Joakinson. O texto integral da ata da 110ª Reunião do Conselho Fiscal 
da Elejor foi lavrado em livro próprio. 


