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MULTINER S.A. 
CNPJ 08.935.054/0001-50 

NIRE 33.3.0028245-9 
 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINITRAÇÃO 
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016, ÀS 10h 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO CONJUNTA DOS CONSELHEIROS CHIARA 

SONEGO BOLOGNESI, RONALDO MARCELIO BOLOGNESI E RICARDO 

NINO MACHADO PIGATTO 
 

Vimos, respeitosamente, pela presente, nos termos da Lei 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976, na qualidade de membro[s] do Conselho de Administração da Multiner S.A. 
(“Companhia” ou “Multiner”), declarar nossos votos em relação às matérias  da Ordem do 
Dia da reunião do Conselho de Administração da Companhia, tal como convocada e 
realizada nesta data (“Reunião do Conselho”). 

 
Neste sentido, seguem as manifestaçãões de voto dos conselheiros abaixo assinada 

os (“Conselheiros”), com as ressalvas e/ou manifestações consideradas necessárias, 
conforme aplicável em cada caso. 

 
a) Apreciação do orçamento anual de 2017 da Companhia e de suas 

controladas New Energy Options Geração de Energia S.A. e Rio 
Amazonas Energia S.A:  
Aprovar as contas, ressalvada a necessidade do compartilhamento da estrutura 
administrativa da Companhia, apenas durante o primeiro semestre do exercício 
de 2017, de forma emergencial e temporária de modo a permitir a continuidade 
operacional da Companhia, melhoria dos controles internos, e redução de 
custos apenas durante o primeiro semestre do exercício de 2017 com posterior 
segregação dessa estrutura a partir do segundo semestre do mesmo exercício, 
mesmo que com aumento de custo para atender demanda indicada 
anteriormente pelos Conselheiros dos minoritários. 
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b) Aceitar a renúncia do Sr. José Faustino da Costa Cândido, eleger o Sr. 
Alexandre Santos de Moura Leite para o cargo de Diretor Técnico e 
consolidar a Diretoria da Companhia:  
Aprovar. 
 

c) Deliberar a contratação da Boucinhas, Campos & Conti Auditores 
Independentes  (“Boucinhas”) para a reabertura das demonstrações 
financeiras de 2015:  
 

Preliminarmente, cabe lembrar que a Companhia atravessa momento similar a 
outras companhias do setor elétrico brasileiro que também sofrem influencia das 
constantes variações na regulação. Também é impactada negativamente pelo ambiente 
instável causado pela situação macroeconômica do país e da surpreendente variação no 
preço do petróleo. Fácil comprovar estas afirmações na comparação nos resultados do 
despacho das térmicas nos exercícios 2014 e 2016. Isto tem demandado ingentes, 
constantes e redobrados esforços de sua administração, como um todo. 
 

É crucial que os membros do Conselho de Administração (representantes da alta 
administração da Companhia e responsáveis pela determinação geral do rumo dos seus 
negócios) tomem medidas eficazes tendentes ao encaminhamento de soluções adequadas, 
buscando sempre o melhor interesse da Multiner e seus acionistas e, também, visando a 
cumprir com seus deveres para com a Companhia.  

 
Assim, ao lado de medidas já tomadas, como, por exemplo, a autorização da 

contratação de empresas antifraude para a condução da investigação acima mencionada, 
bem como a contratação de empresa de auditoria para a elaboração das ITRs da 
Companhia, ambas tomadas na reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de 
outubro de 2016, faz-se necessária a aprovação da Contratação da Boucinhas nos exatos 
termos propostos nesta Reunião do Conselho. 

 
Neste ponto, é importante destacar que os Conselheiros sempre prezaram pelo 

bom andamento dos negócios da Companhia e pelo fiel e diligente cumprimento dos seus 
deveres, tendo participado ativamente na busca e implementação de soluções que visem a 
melhorar a situação econômico-financeira e administrativa da Multiner, além de estarem 
imbuídos de um espírito colaborativo no tocante a auxiliar as investigações e apurações que 
se fazem necessárias com relação às irregularidades que foram e vêm sendo apuradas com 
cuidado, das quais a Companhia acabou sendo vítima e é a principal prejudicada. 
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Portanto, considerado o quanto exposto, os Conselheiros declaram seus votos no 
sentido de aprovar, nos exatos termos aqui apresentados, a contratação da Boucinhas para 
a reabertura das demonstrações financeiras de 2015. 

 
Considerando os votos recebidos pelos conselheiros Wagner e Pedro talvez, valha, 

então, e à luz das consequências que isso traz para companhia, consignar que, ademais 
dessa conduta - que coloca a companhia em situação difícil - espera-se, finalmente, dos 
conselheiros e do acionista que representam, atitudes positivas, construtivas e 
colaborativas, o que não deixa, de qualquer modo, de fazer parte de seus deveres. 
 

Em outras palavras, críticas de boa fé e condizentes com tais deveres são bem 
vindas pela atual administração da companhia, empenhada que está em normaliza-la, mas 
devem ser acompanhadas de contribuições ativas dos conselheiros, em especial nas 
reuniões de trabalho e do Conselho, para que o desempenho dessa função essencial para a 
qual foram eleitos não se torne, apenas, fonte de discordâncias, conflitos e, basicamente, 
uma trincheira para críticas cuja finalidade não é, exatamente, fazer com que a companhia 
siga avante, normalize-se e cumpra com seus objetivos sociais. 
 

Crítica pela crítica não é, fundamentalmente, o que a atual administração espera 
desses conselheiros e do acionista minoritário, por mais que se respeite o seu direito à 
discordância. 
 
d) e e): e) Apreciação das informações Financeiras Trimestrais (“ITRs” ou “ITR”, 
conforme o caso) auditadas dos 2º e 3º Trimestres de 2016  

 
No tocante à apreciação das ITRs auditadas da Companhia referentes ao 2º e 3º 

trimestres de 2016, respectivamente itens “d” e “e” da ordem do dia desta Reunião do 
Conselho, os Conselheiros declaram seus votos no sentido de aprovar essas matérias com 
as seguintes ressalvas:  

 
(i) Acompanhar as ressalvas utilizadas como base para a conclusão do relatório 

preparado pela Boucinhas referentes à ITR do 2º trimestre de 2016, ao qual 
tivemos acesso como parte dos materiais de suporte para esta Reunião do 
Conselho (“Relatório Boucinhas”); 
 

(ii) Acompanhar as ressalvas utilizadas como base para a conclusão do relatório 
preparado pela Ernst Young referentes à ITR do 3º trimestre de 2016, ao 
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qual também tivemos acesso como parte dos materiais de suporte para esta 
Reunião do Conselho (“Relatório Ernest Young” e, em conjunto com o 
Relatório Boucinhas, “Relatórios”); 
 

(iii) Ressalvar que os próprios Relatórios são claros com relação à insuficiência 
de informações relevantes e necessárias para que as empresas de auditoria 
contratadas pudessem avaliar corretamente a situação contábil-financeira da 
Companhia, fato que pode vir a gerar dúvidas ou interpretações 
equivocadas dos números apresentados nas ITRs da Companhia referentes 
ao 2º e 3º trimestres de 2016, prejudicando os usuários externos e internos 
(dentre os quais se incluem os Conselheiros) das informações contábeis da 
Companhia, limitando nossa interpretação com relação ao teor desses 
documentos; 
 

(iv) Ressalvar o fato de que a situação vivenciada pela Companhia é 
momentaneamente delicada, como brevemente ressaltado no item “I” desta 
manifestação e aprofundado nos Relatórios, os quais dão ênfase, inclusive, a 
uma “incerteza” quanto à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia, sendo certo que a diligente apreciação dessa situação depende 
da uma análise mais profunda e abrangente dos números e da situação 
enfrentada, o que deverá ser objeto de atuação constante de toda a 
administração; e 
 

(v) Por fim, ressalvar que o processo de investigação interna contratado pela 
Companhia ainda está em curso, sem o término do qual não é possível 
avaliar a extensão de possíveis danos ou prejuízos em que a Multiner 
incorreu ou possa vir a incorrer futuramente. Este ponto, inclusive, 
interferiria na conclusão dos Relatórios, como bem ressaltado no Relatório 
Ernest Young. 

 
 
f) Deliberar sobre a contratação de auditor independente para as demonstrações 
financeiras, intermediárias e anual, da Multiner para o exercício de 2017: 
Votar pela contratação da Ernst & Young, acompanhando a indicação da administração, 
para manutenção de consistência dos números e aprofundamento no conhecimento da 
companhia. 
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g) Aprovar o reajuste no valor do serviço de monitoramento inteligente dos Parques 
Eólicos Alegria I e II pela Eólica Tecnologia Ltda.:  
Os conselheiros entendem que é necessário a aprovação deste item pela compensação de 
valores pagos a menor no passado. Conforme informado pela Eólica Tecnologia o sistema 
de monitoramente implantado nos parques Alegria I e II é pioneiro no Brasil e permite 
antecipar a necessidade de manutenção de forma preventiva para que, uma vez não 
identificada corretamente, se torne manutenção corretiva com custos absolutamente 
superiores à manutenção preventiva. Tal sistema permite que o período operacional 
(disponibilidade) dos parques sejam superiores a média e gerando maior retorno financeiro 
à Companhia. O valor antes cobrado era subsidiado pela Eolica Tecnologia para que não 
houvesse ônus ao fluxo de caixa dos parques no início de suas operações e que, quando os 
parques já estivessem em operação consolidada haveria a revisão dos valores para que os 
mesmos repercutam na realidade dos custos operacionais. 
 
h) Aprovação do custo adicional exigido pela Ernst & Young Auditores 
Independentes para ajustes e consolidação das demonstrações financeiras em face 
da investigação conduzida pelo Ministério Público Federal e do relatório de 
auditoria antifraude da BDO:  
Aprovar. 
 

 
Sendo o que esta os Conselheiros tinham para o momento, colocamo-nos à 

disposição dos demais membros deste Conselho de Administração para eventuais 
esclarecimentos que se façam necessários. 

 
 

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2016. 
 
 

_____________________________________ 
CHIARA SONEGO BOLOGNESI  

	

   
RONALDO MARCELIO BOLOGNESI  RICARDO NINO MACHADO PIGATTO 



MULTINER S.A

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 23.12.2016

VOTO

O Conselheiro de Administração PEDRO JOSÉ DA SILVA MATTOS vem, por meio 

do presente, com base no disposto no art. 15, parágrafo 5o do Estatuto Social da 

Companhia, acerca das seguintes matérias, constantes da ordem do dia desta RCA a ser 

realizada 23.12.16 às lOhs, consignar a sua participação na referida RCA e deliberar nos 

seguintes termos:

(i) Apreciação do orçamento anual de 2017 da Companhia e de suas controladas 

New Energy Options Geração de Energia S.A. e Rio Amazonas Energia S.A.: os 

Subscritores manifestam-se no sentido de requerer para que seja retirada de 

pauta a matéria para que a Companhia submeta à aprovação dos membros do 

CA minuta de orçamento anual sem qualquer previsão de compartilhamento de 

custos com o acionista controlador. Além disso, o orçamento a ser apresentado 

deve deixar claro como se dará a formalização de qualquer pagamento referente 

ao compartilhamento de custos entre Mesa e Multiner e suas subsidiárias, 

exclusivamente. Em não sendo tal matéria retirada de pauta da RCA, os 

conselheiros manifestam-se no sentido de (a) reprovar o aludido orçamento 

anual, uma vez que, conforme antecipado acima, seus termos e condições partem 

da premissa de que a Companhia está sediada em imóvel pertencente ao 

acionista controlador, com o compartilhamento de profissionais entre a 

Companhia e outras entidades sob o controle do aludido acionista, e com 

compartilhamento de custos entre as subsidiárias de Multiner e Mesa sem as 

devidas formalizações e (b) requerer à Diretoria que urgentemente solucione as 

incongruências destacadas, para que possa submeter à apreciação do Conselho 

de Administração orçamento anual corrigido, para nova apreciação e 

deliberação.

Por oportuno reforçamos que, nos termos do art. 17. (al do Estatuto Social a 

referida matéria possui quórum qualificado de aprovação, sendo necessária a 

aprovação por 4 membros do Conselho de Administração.

(ii) Renúncia do Sr. José Faustino da Costa Cândido, eleger o Sr. Alexandre Santos 

de Moura Leite para o cargo de Diretor Técnico e consolidar a Diretoria da
1



Companhia: os Subscritores manifestam-se no sentido de aprovar a contratação 

do mencionado profissional na forma descrita nos atos convocatórios, 

condicionada ao estabelecimento de remuneração do executivo, compartilhada 

entre Mesa e Multiner, de acordo com os serviços prestados para cada empresa, 

proporcionalmente ao tempo de dedicação do profissional para as atividades de 

cada uma das companhias e suas subsidiárias, considerando-se irregular 

qualquer outra forma de remuneração.

(iii) Deliberar sobre a contratação da Boucinhas. Campos & Conti Auditores 

Independentes para a reabertura das demonstrações financeiras de 2015: os 

Subscritores manifestam-se no sentido de aprovar a contratação dos 

mencionados auditores independentes.

(iv) Apreciação das Informações Financeiras Trimestrais (“ITR”) auditadas do 2° 

Trimestre de 2016: os Subscritores manifestam-se no sentido de reprovar o 

ITR, pelos seguintes motivos: (a) devem ser resolvidas as relevantes ressalvas 

apresentadas pelo auditor independente, inclusive, mas não se limitando, à falta 

de evidências quanto ao valor de recuperação de ativos registrados à título de 

ativos imobilizados; (b) permanecem despesas jurídicas arcadas indevidamente 

pela Multiner; ; (c) contratação com Partes Relacionadas: reconheceu-se que a 

D&B Assessoria e Participações Sociedade Simples é parte relacionada ao 

acionista controlador da Companhia. Isto posto, a sua contratação deveria ter 

sido precedida da aprovação, por quórum qualificado em RCA, dos termos e 

condições da contratação, o que nunca ocorreu, representando grave violação 

aos atos societários da Companhia; e (d) Assembléia Geral Extraordinária de 

16.03.2016: foi aprovada a emissão de novas ações ordinárias pela Companhia 

(subscritas por Brasilterm-Bolognesi) e a conversão de 311.344 Ações 

Preferenciais da Classe A em 550.000 ações ordinárias e 4.761.534 Ações 

Preferenciais da Classe B, levando ao desenquadramento da proporção entre 

ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia, à luz do artigo 

15, Lei n° 6.404/76. Tais atos foram praticados à revelia do cumprimento dos 

requisitos legais e societários para a convocação e realização da assembléia e, 

por isso, foram retificados para tomar seus efeitos nulos em Assembléia Geral 

Extraordinária realizada em 04.11.16.

(v) Apreciação das Informações Financeiras Trimestrais (“ITR”) auditadas do 3° 

Trimestre de 2016: os Subscritores manifestam-se no sentido de reprovar o
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ITR, pelos seguintes motivos: (i) a opinião adversa apresentada pelos auditores 

(conforme as normas contábeis esta opinião revela que, devido à relevância dos 

efeitos dos assuntos comentados, as demonstrações contábeis não representam 

adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as 

mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos da entidade 

de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade). Desta forma, 

verificamos a necessidade de regularização dos pontos apontados no parecer dos 

auditores para então nova submissão aos membros do Conselho de 

Administração. Além desses pontos, os itens a seguir precisam de 

regularização/esclarecimentos: (i) manutenção de quadro com desproporção das 

ações ON e PN de forma ilegal, quando já houve a respectiva correção com 

efeitos retroativos (na minuta ainda consta como “A Companhia irá anular ou 

retificar os atos”) -  importante notar que os referidos atos foram tomados à 

revelia do FIP Multiner e, por isso, foram retificados para tomar seus efeitos 

nulos em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 04.11.16; (ii) Informa 

que a Companhia manteve relação com Partes Relacionadas (D&B), sem 

informar se tal operação foi regularmente aprovada pelos órgão da 

Administração competentes;

(vi) Deliberar sobre a contratação de auditor independente para as demonstrações 

financeiras, intermediárias e anual da Multiner para o exercício de 2017: os 

Subscritores manifestam-se no sentido de aprovar a contratação do auditor 

independente Ernst Young, recomendado pela Diretoria.

(vii) Aprovar o reajuste no valor do serviço de monitoramento inteligente dos Parques 

Eólicos Alegria I e II pela Eólica Tecnologia Ltda.: os Subscritores manifestam- 

se no sentido de requerer que seja retirado de pauta desta RCA o aludido 

reajuste, para que sejam apresentadas, ao menos, outras 2 (duas) propostas 

concorrentes. Caso o item não seja retirado de pauta desta RCA, os conselheiros 

manifestam-se no sentido de (a) reprovar o aludido reajuste, pelos seguintes 

motivos: (a.l) a proposta de reajuste apresenta valores muito elevados, sendo 

aplicado índice superior à inflação verificada no período; e (a.2) não foram 

apresentadas cotações alternativas de prestadores de serviços para o 

cumprimento dessa mesma função, a fim de atestar as bases de mercado para a 

sua realização; e (b) requerer à Diretoria que urgentemente solucione as 

incongruências destacadas, para que possa submeter à apreciação do Conselho
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de Administração propostas e orçamentos concorrentes, para nova apreciação e 

deliberação;

(viii) Aprovação do custo adicional exigido pela Ernst & Young Auditores 

Independentes para ajustes e consolidação das demonstrações financeiras em 

face da investigação conduzida pelo Ministério Público Federal e do relatório de 

auditoria antiffaude da BDO: os Subscritores manifestam-se no sentido de 

aprovar o aludido custo adicional, requerendo adicionalmente que seja enviado 

o comparativo detalhado das horas adicionais em comparação com a proposta 

original;

Os subscritores, na posição de conselheiros da Companhia, rechaçam a postura adotada 

pela Diretoria, eximindo-se de responsabilidade pelos atos praticados, conforme 

relatado acima.

Por fim, reforçamos que a assinatura da ata pelo Presidente do Conselho de 

Administração deve refletir os exatos termos do presente voto, requerendo desde já a 

assinatura da ata circunstanciada, reprovando expressamente qualquer registro na forma 

sumária.

Recebido por:

Mesa da RCA
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