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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO EAMAZÔNIA - ENERGIA SUSTENTÁVEL E 
INOVAÇÃO                                                                                             
CNPJ: 15.691.624/0001-70 
     

Aos vinte (20) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às oito horas (hora local do Estado 
do Acre), ocorreu a reunião do Conselho de Administração do eAmazônia – Energia Sustentável e 
Inovação, realizada por meio de videoconferência utilizando-se a plataforma digital do Google Meet 
devido às restrições impostas pelas autoridades diante da pandemia do coronavírus. Esta reunião 
ocorreu com a presença dos seguintes Conselheiros de Administração: Ricardo André Marques 
indicado pela Eletrobras, Presidente do Conselho de Administração do eAmazônia; Moacyr Pereira 
dos Santos indicado pela Eletrobras, Diretor Presidente do eAmazônia; Alexandre Ricardo Hid 
indicado pela Universidade Federal do Acre - Ufac; Raul Balbi Sollero indicado pela Eletrobras, 
Rodrigo Regis de Almeida Galvão indicado pela Eletrobras; Rui Henrique Pereira Leite de  
Albuquerque indicado pela Eletrobras, Adriano Sales Santos indicado pela Secretaria de Estado de 
Indústria, Ciência e Tecnologia e Assurbanipal Barbary de Mesquita indicado pela Federação das 
Indústrias do Estado do Acre. Ainda estavam presentes nesta reunião Rafael Meirelles David, 
Diretor de Desenvolvimento Tecnológico do eAmazônia, Nadine da Fonseca Araújo dos Santos e 
Lucas Matheus de Sousa Lima, Analistas Administrativos/Projetos do eAmazônia e a Assistente 
Administrativa do eAmazônia, Jersileide Rufino. Após certificada a presença do quórum necessário 
para realização desta reunião, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos. Na sequência passou-
se aos assuntos da agenda do dia, a saber: Item (1) Proposta Orçamentária do eAmazônia – 
Exercício 2022. O Sr. Rafael Meirelles David realizou a apresentação com um resumo da proposta 
orçamentária do eAmazônia, para o exercício de 2022 que foi encaminhada juntamente com a 
convocação para esta reunião, por e-mail, para avaliação dos Conselheiros. Nessa apresentação 
foram destacadas as principais entradas e saídas previstas para 2022. Foi informado que será 
necessário um ajuste no valor apresentado para a assessoria contábil na proposta orçamentária, em 
função do aumento da demanda de trabalho. O presidente do Conselho, Ricardo André Marques, 
solicitou que fosse avaliada a viabilidade de garantir recursos na rubrica – Despesas Viagens - para 
que o Conselho realize pelo menos 01 reunião presencial na sede do eAmazônia em 2022.  Destacou 
também que não identificou, dentro da proposta orçamentária, ações voltadas para o 
empreendedorismo inovador, que devem ser realizadas pelo eAmazônia em 2022. O Conselho 
decidiu pela aprovação da Proposta Orçamentária do eAmazônia para o exercício de 2022 sem 
ressalvas. O documento aprovado segue anexo a esta Ata. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
do Conselho de Administração do eAmazônia Ricardo André Marques agradeceu a presença de 
todos, lavrou a presente Ata que vai por mim assinada, representando todos os demais presentes, 
pela impossibilidade de assinatura com validação digital ou presencial.  

Rio Branco – Acre, 20 de dezembro de 2021.  

______________________________________ 
Ricardo André Marques 

Presidente do Conselho de Administração do eAmazônia 
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