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'MÁTA DE 's'AN'r'Ã GENÉB'RA'TRANSMISSÃO s.A.

CNPJIMF 19 699 063/0001-06/NIRE 33 3 00310924 EV 2021 *
ATA DA TRIGESIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021 <

OCOLO
| DATA HORA e LOCAL 08 de fevereiro de 2021 às 16h na sede daW”
Santa Genebra Transmissao S A ( Companhia e/ou Sociedade) sita na Av Jundiaí nº

1184 5º andar Anhangabaú Jundiaí SP

SP
|I CONVOCAÇAO E PRESENÇA Dispensada a publicaçao de editais de)E
convocaçao nos temos do disposto no artigo 124 ê4º da Lei n º 6 404/76 tendo em vista a H É 04
presença da totalidade dos acionistas da Companhia

2021 %%
III COMPOSIÇÃO DA MESA Presidente Pedro Eduardo Fernandes Brito e

Secretaria Marina Lima Nogueira escolhidos por unanimidade

COLO
IV ORDEM DO DIA— A reforma e consolidação do Estatuto Social da Sociedade,

nos termos do Art 21 é único alínea“a" do Estatuto Social da Sociedade para fazer constar

o novo Capital Social Subscrito e Integralizado aprovado em 27 11 2020 na 146ª RCA

V DELIBERAÇÓES Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no
Estatuto Social da Sociedade a presente Assembleia foi regulamente instalada e os
acionistas presentes decidiram por unanimidade de votos e sem ressalvas aprovar a

reforma e consolidação do Estatuto Social da Sociedade nos termos do Art 21 5 único

alínea a do Estatuto Social da Sociedade em seu Artigo sº para refletir o aumento do capital

social subscrito e integralizado que passará a vigorar com a seguinte redação

Artigo 6º O capital social autorizado é de R$ 1 331 900 000 00 (um bilhao trezentos

e trinta e um milhões e novecentos mil reais) O capital subscrito e integralizado é de R$
1 331 900 000 00 (um bilhão trezentos e trinta e um milhões e novecentos mil de reais)

representado por 1 331 900 000 (um bilhão trezentos e trinta e um milhões e

novecentas mil) ações sem valor nominal

VI ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar foi suspensa a sessao pelo

tempo necessário à lavratura desta que lida e achada conforme será assinada

eletronicamente pelos componentes da Mesa e representantes das Acionistas surtindo todos

os seus efeitos legais sendo remetida à assinatura física daqueles que participaram da

reuniao remotamente

Mesa

Pedro Eduardo Fernandes Brito Marina Lima Nogueira

Presidente Secretaria
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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM os DE FEVEREIRO DE 2021

Acionistas

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO s A

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S A
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ATA DA TRIGESIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM os DE FEVEREIRO DE 2021

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO!
DENOMINAÇAO SEDE OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º A Sociedade é denominada MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S A
e é regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis em especial a Lei nº

6404 de 15 de dezembro de 1976 conforme altera ( Lei das S A ) e a Lei 13 303/2016

observado o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sua sede

Parágrafo 1º A Sociedade observará em todos os atos que praticar as regras de

governança corporativa de transparencia e de estruturas práticas de gestão de riscos

e de controle interno

Parágrafo 2º A Sociedade terá a função social de realização do interesse coletivo e

deverá nos termos da lei adotar praticas de sustentabilidade ambiental e de

responsabilidade social corporativa

Artigo 2º A Sociedade terá sede e foro na Cidade de Jundiaí Estado de Sao Paulo na

Avenida Jundiaí nº 1184 5ª Andar Anhangabaú CEP 13 208-053

Artigo 3º A Sociedade por deliberação da Diretoria poderá abrir ou encerrar filiais

escritórios armazéns depósitos ou outras instalações em qualquer parte do país

Artigo 4º A Sociedade tem como objeto a implantaçao e exploração de empreendimento

composto de instalações de transmissao de energia eletrica associado e demais obras

complementares conforme descrito no Edital de Leilao nº 07/2013-ANEEL Lote A nos

estados de Sao Paulo e Paraná conforme abaixo

LT 500 kV Itatiba Bateias 399 km
LT 500 kV Araraquara 2 Itatiba 207 km
LT 500 kV Araraquara 2 Fernao Dias 241 km
SE Santa Bárbara D Oeste 440 kV Compensador Estático ( 300 +300) Mvar,

SE Itatiba 500 kV Compensador Estático ( 300 +300) Mvar, e

SE 500/440 kV Fernao Dias (9+1R) x 400 MVA

Descrição INSTALAÇÓES DE TRANSMISSÃO compostas pela Linha de Transmissao

Itatiba Bateias em 500 kV circuito simples com extensão aproximada de 399 km com
origem na Subestação Itatiba e término na Subestação Bateias pela Linha de Transmissao

Araraquara 2 Itatiba em 500 kV circuito simples com extensão aproximada de 207 km com

Ata da 229 AGF da Mata do:: Canta Gnnnhra Tranemkcão < A 3/31
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origem na Subestação Araraquara 2 e término na Subestação Itatiba pela Linha de

Transmissao Araraquara 2 Fernao Dias em 500 kV circuito simples com extensao

aproximada de 241 km com origem na Subestação Araraquara 2 e término na Subestação

Fernao Dias pela Subestação Fernao Dias em 500/440/13 8 kV (9+1R) x 400 MVA com

equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões ENTRADAS DE LINHA

INTERLIGAÇÓES DE BARRAMENTOS barramentos equipamentos de compensaçao

reativa nas subestações Araraquara 2 Itatiba Santa Bárbara D oeste Bateias Fernao Dias

e respectivas conexões instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções

de medição supervisão proteção comando controle telecomunicação administraçao e

apºlo

Compõem ainda 0 Lote A

. Trecho de Linha de Transmissão em 500 kV circuito duplo com extensão

aproximada de 3 5 km compreendido entre o ponto de seccionamento da Linha de

Transmissão em 500 kV Campinas Cachoeira Paulista e a Subestaçao Fernao Dias

as ENTRADAS DE LINHA correspondentes na Subestaçao Fernão Dias e a aquisiçao

dos equipamentos necessários às modificações substituições e adequações nas

ENTRADAS DE LINHA das subestações Campinas e Cachoeira Paulista Os
equipamentos e instalações descritos neste parágrafo serão transferidos para a

Eletrobrás Fumas S A concessionária da Linha de Transmissão que sera seccionada

conforme disposto na Resolução Normativa nº 67/2004

. Trecho de Linha de Transmissão em 440 kV circuito duplo com extensao

aproximada de O 9 km compreendido entre o ponto de seccionamento da Linha de

Transmissão em 440 kV Bom Jardim Taubaté e a Subestaçao Fernão Dias as

ENTRADAS DE LINHA correspondentes na Subestação Fernão Dias e a aquisição dos

equipamentos necessários às modificações substituições e adequações nas

ENTRADAS DE LINHA das subestações Bom Jardim e Taubaté Os equipamentos e

instalações descritos neste parágrafo serao transferidos para a CTEEP concessionária

da Linha de Transmissao que será seccionada conforme disposto na Resoluçao

Normativa nº 67/2004

Artigo 5º A Sociedade terá prazo de duração indeterminado

CAPÍTULO ||

CAPITAL SOCIAL E AÇÓES

Artigo 6º O capital social autorizado é de R$ 1 331 900 000 00 (um bilhao trezentos e trinta

e um milhões e novecentos mil reais) O capital subscrito e integralizado é de R$

1 331 900 000 00 (um bilhão trezentos e trinta e um milhões e novecentos mil de reais)

representado por 1 331 900 000 (um bilhão trezentos e trinta e um milhões e novecentas mil)

ações sem valor nominal
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ATA DA TRIGESIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Artigo 7º Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral

Artigo 8o A Sociedade mediante deliberação do Conselho de Administração

independentemente de reforma estatutária está autorizada a aumentar o capital social até o

limite referido no artigo 6º emitindo proporcionalmente as ações correspondentes ao capital

social

Artigo Sº A Sociedade também poderá emitir debêntures e bônus de subscrição nos termos

previstos na legislação vigente

Paragrafo Unico E vedado à Sociedade emitir partes beneficiárias lançar debêntures

ou outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações

Artigo 10 A Sociedade nos termos da lei poderá adquirir ações de sua emissão para

cancelamento manutenção em tesouraria ou posterior alienaçao mediante deliberação da

Assembleia Geral observadas as normas legais e demais disposições aplicáveis

CAPÍTULO m
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 11 São órgãos da administração da Sociedade

| o Conselho de Administração e

II a Diretoria

Parágrafo 1º Os membros da Diretoria e do Conselho de Administração tomarão posse

nos 30 (trinta) dias subsequentes às suas eleições mediante assinatura de Termo de

Posse lavrado nos livros mantidos pela Sociedade para esse fim e permanecerao em
seus cargos até a posse de seus substitutos

Parágrafo 2º A Assembleia Geral estabelecerá a remuneração anual global dos

administradores nesta incluídos os benefícios de qualquer natureza cabendo ao

Conselho de Administraçao a distribuição entre seus membros e a Diretoria da

remuneraçao fixada

Parágrafo 3º Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva

responderão nos termos do art 158 da Lei no 6 404 de 1976 individual e

solidariamente pelos atos que praticarem e pelos prejuízos que deles decorrem para a

sociedade

(a) A Mata de Santa Genebra Transmissão S A assegurará aos integrantes e ex

integrantes da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal

Ata da 285 AGF da Mata dp Ram: Gnnphra Trancmiuan < A 5/31
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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021

aos ocupantes e ex ocupantes de função de confiança e demais empregados

regularmente investidos de competência por delegação dos administradores

nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da

sociedade a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles

instaurados pela pratica de atos no exercício do cargo ou função mediante

contratação de escritório de advocacia especializado

(b) A Mata de Santa Genebra Transmissão SA poderá manter na forma e

extensão definida pelo Conselho de Administração observado no que couber

o disposto na letra (a) contrato de seguro permanente em favor das pessoas

mencionadas para resguarda las de responsabilidade por atos ou fatos pelos

quais eventualmente possam vir a ser demandados judicial ou

administrativamente

(c) Se alguma das pessoas mencionadas na letra (a) for condenada por decisão

judicial transitada em Julgado com fundamento em violação de lei ou deste

Estatuto devera ressarcir à MSG de todos os custos e despesas com a

assistencia jurídica nos termos da lei

Artigo 12 Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente

não poderão ser acumulados pela mesma pessoa

Artigo 13 Os membros do Conseiho de Administração e da Diretoria deverao atender os

seguintes requisitos obrigatórios

I ser cidadão de reputaçao ilibada

II ter notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi indicado

III ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado

IV não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I

do caput do art 1º da Lei Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990 com as

alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 135 de 4 de junho de 2010 e

V ter no mínimo uma das experiências pronssionais abaixo

a) 10 (dez) anos no setor público ou privado na área de atuaçao da Sociedade

ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção

superior ou

b) 4 (quatro) anos em cargo de Diretor de Conselheiro de Administraçao de

membro de comitê de auditoria ou de chefia superior em empresa de porte ou

objeto social semelhante ao da Sociedade entendendo se como cargo de chefia

superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos

da empresa ou
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c) 4 (quatro) anos em cargo em comissão ou função de confiança no setor público

equivalente no mínimo ao quarto nível hierárquico ou superior do Grupo de

Direção e Assessoramento da Administração Direta Autárquica e Fundacional ou

d) 4 (quatro) anos em cargo de docente ou de pesquisador de nível superior na

area de atuação da sociedade ou

e) 4 (quatro) anos como profissional liberal em atividade vinculada à área de

atuação da Sociedade

Parágrafo 1º A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós

graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação

Parágrafo 2º As experiencias mencionadas em alíneas distintas do inciso V do

caput nao poderão ser somadas para a apuração do tempo requerido

Parágrafo 3º As experiencias mencionadas em uma mesma alínea do inciso V do

caput poderão ser somadas para a apuração do tempo requerido desde que relativas

a períodos distintos

Parágrafo 4º Somente pessoas naturais poderao ser eleitas para o cargo de

administrador

Parágrafo 5º Para investidura em cargo da administração os membros elegíveis

deverao preencher o Formulário próprio anexando toda a documentação comprobatória

de cumprimento dos requisitos mencionados no caput tais como carteira de trabalho

contratos de trabalho portarias de nomeação diploma acadêmico dentre outros

Parágrafo sº os requisitos exigíveis para os administradores deverão ser respeitados

em todas as nomeações e eleições realizadas inclusive em caso de reconduçao

Artigo 14 É vedada a indicaçao para o Conselho de Administraçao e para a Diretoria

I de representante do órgão regulador ao qual a Sociedade está sujeita

II de Ministro de Estado de Secretário Estadual e de Secretário Municipal

III de titular de cargo em comissão na administração pública direta ou indireta sem

vínculo permanente com o serviço público

IV de dirigente estatutario de partido político e de titular de mandato no Poder

Legislativo de qualquer ente federativo ainda que licenciado

V de parentes consanguíneos ou anns até o terceiro grau das pessoas mencionadas

nos incisos I II III e IV deste artigo

VI de pessoa que atuou nos últimos trinta e seis meses como participante de estrutura

decisória de partido político

VII de pessoa que atuou nos últimos trinta e seis meses em trabalho vinculado a

organizaçao, estruturaçao e realizaçao de campanha eleitoral
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VIII de pessoa que exerça cargo em organização sindical

IX de pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor ou

comprador, demandante ou ofertante de bens ou serviços de qualquer natureza com
o Estado do Paraná e com a Sociedade nos três anos anteriores à data de sua

nomeaçao
X de pessoa que tenha conflito de interesse ou que apresente fundado receio de vir a

tê lo com o Estado do Parana ou com a Sociedade

XI de pessoa condenada por crime falimentar de prevaricação suborno concussao

peculato contra a economia popular a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal

que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos e

XII de pessoa declarada inabilitada por ato da Comissao de Valores Mobiliários

Parágrafo 1º Aplica se a vedaçao contida no inciso III do caput ao servidor ou ao

empregado público aposentado mesmo que seja titular de cargo em comissão da

administração pública federal direta ou indireta

Parágrafo 2º Aplica se o disposto neste artigo aos administradores representantes

dos empregados e dos acionistas minoritan'os

Paragrafo 3º Os administradores eleitos devem participar na posse e anualmente de

treinamentos especíncos sobre legislação societária e de mercado de capitais

divulgaçao de informações controle interno código de conduta a Lei nº 12 846 de
1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção) e demais temas relacionados às atividades

da empresa pública ou da sociedade de economia mista

Parágrafo 4º O indicado a membro da administração da Sociedade apresentará

declaração de que nao incorre em nenhuma das hipóteses de vedaçao do caput

Parágrafo 5º As vedações exigíveis para os administradores deverão ser respeitadas

em todas as nomeações e eleições realizadas inclusive em caso de recondução

Artigo 15 A administração da Sociedade terá por objetivo a maximização das receitas

oriundas da exploração da concessão e o retorno do investimento feito pelas Acionistas

buscando sempre os maiores níveis de eficiência produtividade e lucratividade

SEÇÃO I

DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 16 A Assembleia Geral dos acionistas convocada e instalada de acordo com a lei e

o Estatuto tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Sociedade e

tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento
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Artigo 17 A Assembleia Geral será ordinária ou extraordinária A Assembleia Geral Ordinária

será realizada dentro dos 4 (quatro) primeiros meses subsequentes ao fim do exercício social

da Sociedade e a Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que houver

interesse social permitida a realização conjunta de ambas

Parágrafo 1º As Assembleias Gerais serão convocadas com no mínimo 8 (oito) dias

corridos de antecedência

Parágrafo 2º Independentemente das formalidades previstas neste artigo sera

considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Acionistas por si ou

devidamente representados

Parágrafo 3º Na Assembleia Geral o acionista poderá ser representado por procurador

constituído há menos de 1 (um) ano que seja acionista administrador da Companhia

advogado instituição flnanceira ou administrador de fundos de investimento que

represente os condôminos

Parágrafo 4º A Assembleia Geral reunir se—á ordinariamente na forma da lei a fim de

a) tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social

b) examinar discutir e votar as demonstrações financeiras

c) deliberar sobre a destinaçao do lucro líquido do exercício e a distribuiçao dos

dividendos

d) eleger os membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes

e) eleger os membros do Conselho de Administração

Parágrafo 5º A Assembleia Geral reunir se—á extraordinariamente nas hipóteses de

alteraçao do Estatuto Social e demais casos julgados necessarios observadas as

disposições legais aplicáveis

Artigo 18 A Assembleia Geral salvo as exceções previstas na legislação em vigor e neste

Estatuto Social será convocada pelo Conselho de Administraçao Conselho Fiscal ou

Acionistas na forma da lei

Artigo 19 Os trabalhos da Assembleia Geral serão instalados e presididas por um dos

Acionistas o qual designará outro Acionista presente para secretário da Mesa

Artigo 20 A Assembleia Geral se instalará conforme previsto em lei

Artigo 21 As decisões da Assembleia Geral serao tomadas por maioria absoluta de votos

do capital social salvo disposição em contrário estabelecida em lei e ainda nas hipóteses

previstas no parágrafo único deste Artigo
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Paragrafo Único As seguintes deliberações dependerão da aprovação pelo voto

afirmativo de 80% (oitenta por cento) dos Acionistas com direito a voto

a) quaisquer alterações no Estatuto Social inclusive da composição

do Conselho de Administração e da Diretoria bem como quórum de deliberação

b) fusao da Sociedade sua incorporação por outra sociedade ou

incorporação de outra sociedade ou de ações de outra sociedade pela Sociedade

que impliquem (i) no ingresso de novos ACIONISTAS na Sociedade (ii) em
alteração no cronograma de investimentos do Projeto (iii) em assunção de

contingências ou de novas obrigações pela Sociedade ou pelas ACIONISTAS ou

(iv) em quaisquer alterações mais gravosas nos termos e condições do

FINANCIAMENTO
c) cisão da Sociedade ou a incorporação de todas as AÇÓES da

Sociedade ao capital de outra sociedade que impliquem (i) no ingresso de novos

ACIONISTAS na Sociedade (ii) em alteração no cronograma de investimentos do

Projeto (iii) em assunção de contingências ou de novas obrigações pela

Sociedade ou pelas ACIONISTAS ou (iv) em quaisquer alterações mais gravosas

nos termos e condições do FINANCIAMENTO
d) aprovação do PLANO DE NEGÓCIOS da Sociedade ou de

qualquer subsidiária e ratifncação do PLANO DE INVESTIMENTOS elaborado

pelas acionistas para fins de participação nos LEILÓES e de implementação do

PROJETO bem como quaisquer atualizações que impliquem novos recursos

acima de R$ 5 000 000 00 (cinco milhões de reais) consideradas as condições

previstas no orçamento utilizado para participação nos LEILÓES aprovaçao da

participação em outras Sociedades ou empreendimentos na qualidade de sócio

ou acionista parceiro em joint venture ou membros de Consórcio

e) autorização aos administradores para confessar falencia ou efetuar

pedido de recuperaçao judicial e extrajudicial

f) aumento ou redução do Capital Social autonzado

g) dissolução da Sociedade ou de qualquer subsidiária ou cessaçao

do estado de liquidaçãº“

h) definição e aprovação da política de distribuição de resultados da Sociedade

a qualquer título observada a distribuição do mínimo legal e visando a

maximização das receitas oriundas da exploraçao da concessao e do retorno dos

investimentos feitos pelos Acionistas buscando sempre os maiores níveis de

eflciencia produtividade e lucratividade desde que não gere endividamento para

a Sociedade ou qualquer subsidiária

i) criação emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários ou títulos de

dívida pela Sociedade ou qualquer subsidiaria conversíveis ou não em ações

incluindo a criação e emissao de debentures partes beneficiárias bônus de

subscrição ou opções de compra bem como resgate amortização conversão

desdobramento recompra ou grupamento de ações
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]) autorizar a integralização com bens e direitos com que cada acionista

concorrerá para a formação do capital social aprovando a respectiva avaliaçao

observadas as determinações legais

k) criação e outorga de opção de compra ou venda de ações bem como o

resgate ou conversao de ações e compra resgate ou conversão de debentures

I) flxaçao do montante global anual da remuneração dos Administradores da

Sociedade dos membros do Conselho Fiscal dos membros do Comite de

Auditoria Estatutário aquisição das ações da Sociedade para permanencia em
tesouraria e sua posterior alienação ou cancelamento

m) aprovação da constituição ou dissoluçao de subsidiária

n) escolha e eleiçao dos conselheiros independentes do Conselho de

Administraçao da Sociedade ou de qualquer subsidiária caso a existencia destes

seja exigida por organismo financiador ou em razão da adoção das regras do

novo mercado

o) instalaçao funcionamento e composição do Conselho Fiscal da Sociedade

ou de qualquer subsidiária' e

p) decisão a respeito de matéria(s) que nao obtiver(am) o quórum necessario

para aprovaçao no âmbito do Conselho de Administraçao

Artigo 22 Aplicar se—á o disposto na Lei 6 404/76 no tocante às matenas que dao direito de

retirada ao acionista dissidente e à forma de reembolso do valor de suas ações bem como
os casos de resgate e amortizaçao das ações

Parágrafo Único Em caso de resgate ou amortização todas as ações ordinárias terão

o mesmo tratamento observada a proporção da participação de cada acionista no

capital

SEÇÃO ||

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 23 O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros titulares

computados neste número os conselheiros independentes mencionados no Artigo 24 sendo

3 (tres) membros indicados por FURNAS 3 (três) membros indicados pela COPEL e o setimo

membro será indicado pela COPEL quando o Diretor Presidente for indicado por FURNAS e

indicado por FURNAS quando o Diretor Presidente for indicado pela COPEL eleitos na

Assembleia Geral da Sociedade

Parágrafo 1º O Conselho de Administraçao terá prazo de gestao unificado de 2 (dois)

anos permitidas no máximo 3 (tres) reconduções consecutivas
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Parágrafo 2º Atingido o limite a que se refere o paragrafo anterior o retorno como
membro do Conselho de Administração da Sociedade só poderá ocorrer após decorrido

período equivalente a um mandato

Parágrafo 3º O prazo de gestao dos membros do Conselho de Administração se

prorrogara até a efetiva investidura dos novos membros

Parágrafo 4º Os honorários e demais vantagens dos membros do Conselho de

Administraçao serão fixados pela Assembleia Geral sendo cada um remunerado em
no mínimo 10% (dez por cento) da remuneração que em media for atribuída aos

Diretores

Parágrafo 5º As indicações ao Conselho de Administração devem observar os

requisitos e vedações impostos pelas Leis Federais nº 6 404/1976 e 13 303/2016 além

de atender aos seguintes parametros

I ter no mínimo 02 (dois) conselheiros independentes expressamente

declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger em conformidade

com o disposto na Lei Federal nº 13 303/2016' e

II ter no mínimo 03 (tres) conselheiros incluídos os mencionados no inciso I

que atendam cumulativamente as condições para compor o Comite de Auditoria

Estatutario previstas na Lei Federal nº 13 303/2016

Parágrafo 60 Ao menos 01 (um) dos conselheiros mencionados no Paragrafo 5ª

deverá ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária para

integrar o Comitê de Auditoria Estatutário previsto nos artigos 52 a 54 deste Estatuto

Artigo 24 O Conselho de Administraçao sera composto por no mínimo 2 (dois) conselheiros

independentes que serao assim declarados na Assembleia Geral que os eleger em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 13 303/2016

Parágrafo 1º Considera se independente o Conselheiro que

I não tiver qualquer vínculo com a Sociedade exceto participaçao de capital

II nao for cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau ou por

adoçao de chefe do Poder Executivo de Ministro de Estado de Secretário de

Estado do Distrito Federal ou de Município ou de administrador da Companhia

III não manteve nos últimos 3 (três) anos vínculo de qualquer natureza com a

Sociedade com o Estado do Parana ou com a Uniao que possa vir a

comprometer sua independencia'

IV nao for ou não tiver sido nos últimos 3 (tres) anos empregado ou diretor da

Sociedade de suas coligadas ou subsidiárias ou de sociedade por ela controlada
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exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou

pesquisa

V não for fornecedor ou comprador direto ou indireto de serviços ou produtos

da Sociedade de modo a implicar perda de independencia

VI nao for funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja

oferecendo ou demandando serviços ou produtos à Sociedade de modo a

implicar perda de independencia e

VII não receber outra remuneração da Sociedade além daquela relativa ao cargo

de conselheiro à exceçao de valores em dinheiro oriundos de participação no

capital

Parágrafo 2º Os Conselheiros independentes terão 1 (um) membro indicado pela

COPEL e 1 (um) membro indicado por FURNAS

Artigo 25 O Conselho de Administraçao elegerá 1 (um) Presidente eleito pela unanimidade

dos votos de seus membros sem direito a voto de qualidade sendo exercida pelo

representante de FURNAS quando o Diretor Presidente for indicado pela COPEL e pela

COPEL quando o Diretor Presidente for indicado por FURNAS pelo período de 2 (dois) anos

unificado com o prazo do mandato

Parágrafo Único Em caso de empate de qualquer votação do Conselho de

Administração a reunião será suspensa visando à soluçao de desempate e retomada

em até 02 (dois) dias úteis Se ainda assim não for possível chegar a deliberaçao a

materia será submetida à Assembleia Geral em quórum qualificado

Artigo 26 Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos respectivos

cargos no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes às suas eleições mediante assinatura do

Termo de Posse lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração sendo dispensados

de prestaçao de garantia de gestao

Artigo 27 Ocorrendo vaga por qualquer motivo no Conselho de Administração será

convocada a Assembleia Geral para eleição do substituto

Artigo 28 O Presidente do Conselho de Administraçao sera substituído nos seus

impedimentos temporários por outro membro do Conselho de Administração indicado por

unanimidade pelos demais Conselheiros

Artigo 29 O Conselho de Administração reunir se-á ordinariamente 1 (uma) vez a cada 3

(três) meses e extraordinariamente sempre que julgado necessário convocado pelo

Presidente do Conselho ou por solicitaçao de qualquer de seus membros mediante carta com

aviso de recebimento endereçada ao local previamente indicado pelo conselheiro ou

correspondencia eletrônica com confirmação de recebimento enviada com antecedencia

mínima de 05 (cinco) dias
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Parágrafo 1º As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas

preferencialmente na sede da Sociedade

Parágrafo 2º Para fins deste Estatuto será considerado presente o membro do

Conselho de Administração que participar da reuniao através de videoconferencia

teleconferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita conversa entre

pessoas em tempo real

Parágrafo 3º O Conselho de Administração reunir se—á em primeira convocação com
a presença da totalidade dos seus membros e em segunda convocação com qualquer

número e deliberará pelo voto da maioria absoluta salvo no que se refere às matérias

previstas no Artigo 30 que serao aprovadas pelo voto afirmativo de 80% (oitenta por

cento) dos seus membros

Parágrafo 4º No caso de ausência de qualquer membro do Conselho de

Administraçao esse poderá com base na pauta da reunião manifestar formalmente

seu voto a outro membro que represente a mesma PARTE por meios que permitam a

comprovação do recebimento até a data da reunião

Parágrafo 5º Ao término da reunião a ata deverá ser assinada por todos os

conselheiros Hsicamente presentes à reunião Os votos proferidos por conselheiros que

participarem remotamente da reuniao do Conselho deverao constar e ser juntados à

respectiva ata

Parágrafo 6º Serão arquivadas no Registro do Comercio e publicadas as atas das

reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberações destinadas a

produzir efeitos perante terceiros

Artigo 30 Compete ao Conselho de Administraçao privativamente

a) aprovar os critérios para celebrar transações imobiliárias objetivando servidões

e desapropriações inerentes à implantação do EMPREENDIMENTO
b) decidir sobre a aquisição de imóveis

c) ratificar o orçamento inicial do empreendimento objeto da Sociedade elaborado

pelas acionistas para fins de participação do Leilao

d) aprovar orçamentos anuais de custeio e investimento do EMPREENDIMENTO
objeto da Sociedade considerando aportes financiamentos investimentos despesas

e o cronograma financeiro do exercício

e) autorizar a alienaçao a promessa de alienaçao ou a oneraçâo de bens do ativo

permanente da Sociedade em qualquer operaçao ou serie de operações

correlacionadas acima de R$ 1 000 000 00 (um milhão de reais) durante qualquer

exercício fiscal
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ATA DA TRIGESIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021

f) deliberar sobre a realizaçao de investimentos ou quaisquer despesas de capital

(inclusive aquisiçao arrendamento concessão de uso ou locação de bens imóveis

móveis e equipamentos do acervo operacional) que não estejam previstos no orçamento

anual da Sociedade e que excedam os valores fixados na alínea h

9) aprovar a contratação de emprestimos financiamentos ou a constituiçao de

dívidas para a Sociedade inclusive a outorga de qualquer garantia (real ou fudejussória)

observados os limites previstos na alínea e

h) aprovar a assinatura de contratos acima do limite de R$ 1 000 000 00 (um milhão

de reais) até a conclusão do EMPREENDIMENTO e sua liberação para operação

comercial e a partir daí acima de R$ 200 000 00 (duzentos mil reais) inclusive os de

execuçao de obra de caução de locação de câmbio e outros

i) eleger e destituir a Diretoria respeitadas as disposições constantes do ACORDO
DE ACIONISTAS determinando as áreas de atuação de cada Diretor

j) Aprovar as indicações dos Assistentes de Diretoria bem como a remuneração

dos mesmos
k) Aprovar o Plano de Negócios que será apresentado pela Diretoria para o

exercício anual seguinte

!) Aprovar a Estratégia de Longo Prazo que será apresentada pela Diretoria

atualizada com análise de riscos e oportunidades para no mínimo os próximos 5 (cinco)

anos

m) Promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na

execuçao do plano de negócios e da estrategia de longo prazo devendo publicar suas

conclusões e informá las ao Tribunal de contas do Estado do Paraná sob pena de

responsabilização dos membros do Conselho por omissão

n) discutir aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança

corporativa relacionamento com partes interessadas política de gestao de pessoas e

código de conduta dos agentes

o) implementar e supervisionar os sistemas de gestao de riscos e de controle

interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que esta

exposta a Sociedade inclusive os riscos relacionados integridade das informações

contábeis e financeiras e os relacionados ocorrência de corrupção e fraude

p) estabelecer política de porta vozes visando a eliminar risco de contradição entre

informações de diversas áreas e as dos executivos da Sociedade'

q) avaliar anualmente podendo contar com apoio metodológico e procedimental

do comite estatutário o desempenho individual e coletivo dos administradores e dos

membros de Comites vinculados ao Conselho de Administração observados os

seguintes quesitos mínimos para os administradores

1) exposiçao dos atos de gestao praticados quanto à licitude e à eficácia da açao

administrativa

2) contribuição para o resultado do exercício

3) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à

estratégia de longo prazo
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r) escolher e destituir os auditores independentes

s) aprovar a propositura desistência renúncia de direito ou celebração de

transaçao ou acordo em qualquer ação medida ou processo judicial ou administrativo

ou arbitragem que envolva valor igual ou superior a R$ 500 000 00 (quinhentos mil

reais) ou que possa ter impacto negativo relevante nas operações ou atividades da

Sociedade

t) aprovar as normas de procedimento para a administração da Sociedade

u) independentemente do valor manifestar se favoravelmente sobre quaisquer

atos pré-contratos contratos e seus respectivos aditivos a serem firmados entre a

Sociedade e qualquer dos seus acionistas ou empresas que sejam controladoras diretas

destes por eles diretamente controladas ou de sociedade da qual a acionista participe

sendo que o administrador(es) envolvido(s) será(ao) impedido(s) de votar(em) quando

da deliberação de tal ato pré contrato contratação e seus respectivos aditivos em

razão de conflito de interesses

v) aprovar o aumento de Capital da Sociedade até o limite do Capital Social

Autorizado

w) deliberar sobre matérias que não obtiveram unanimidade na Diretoria e

x) cnar excluir ou modificar atribuições para a Diretoria a qualquer momento

y) Apurar caso seja provocado pela área de compliance as irregularidades em que

haja o envolvimento do Diretor Presidente ou quanto este se furtar à obrigação de adotar

medidas necessárias em relação à situaçao a ele relatada e

SEÇÃO m
DIRETORIA

Artigo 31 A Diretoria será composta por até 6 (seis) Diretores um Diretor Presidente um

Diretor de Administraçao e Compliance um Diretor Financeiro um Diretor Tecnico um Diretor

de Contratos e um Diretor de Meio AmbientelFundiario eleitos pelo Conselho de

Administração selecionados entre pessoas que além de preencherem os requisitos legais

sejam de reconhecida idoneidade possuam competencia capacidade e comprovada

experiencia profissional na sua área de atuação

Parágrafo 1º Os membros da Diretoria serao investidos nos respectivos cargos

mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da

Diretoria com assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem

alcançados que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administraçao sendo

dispensados de prestação de garantia de gestao

Parágrafo 2º A Diretoria terá prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos permitidas

no máximo 3 (tres) reconduções consecutivas
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ATA DA TRIGESIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Parágrafo 3º Atingido o limite a que se refere o parágrafo anterior o retorno como
membro da diretoria da Empresa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente

a um mandato

Parágrafo 4º Nao se considera reconduçao a eleiçao de Diretor para atuar em outra

Diretoria da Sociedade

Parágrafo 5º O prazo de gestao dos membros da Diretoria se prorrogará até a efetiva

investidura dos novos membros

Parágrafo 6º Os honorários e demais vantagens dos membros da Diretoria serão

flxados pela Assembleia Geral

Parágrafo 7º A Diretoria terá sempre uma composiçao paritaria

Parágrafo 8º Para o primeiro mandato o Diretor Presidente sera indicado pela COPEL
e após esse período a presidencia será exercida de forma alternada entre FURNAS
e COPEL sucessivamente

Parágrafo 9º No exercício de suas funçoes e competencia a Diretoria será auxiliada

por ate 16 (dezesseis) assistentes A indicação será de cada Diretor submetida à Due
Dllllgence dos sócios e à aprovaçao do Conselho de Administraçao inclusive suas

respectivas remunerações os quais exercerao funções de confiança conforme as

atribuições que lhes forem delegadas e como tal designadas os quais deverão ter

comprovada experiencia profissional nas suas respectivas áreas sendo 2 (dois)

assistentes por Diretoria exceto a Diretoria Tecnica que em caráter emergencial sera

auxiliada por 6 (seis) assistentes

Artigo 32 O Conselho de Administração poderá destituir a qualquer tempo qualquer

integrante da Diretoria elegendo substituto pelo prazo restante do mandato

Artigo 33 Em caso de impedimento temporário falta ou ocorrendo vaga no cargo de Diretor

o Conselho de Administraçao elegerá o substituto

Artigo 34 A Diretoria reunir se—a ordinariamente 1 (uma) vez por semana e

extraordinariamente sempre que julgado necessário convocada por qualquer um dos seus

membros mediante correspondência eletrônica com confirmação de recebimento enviada

com antecedencia mínima de 02 (dois) dias

Parágrafo 1º Em caráter de urgencia as reuniões da Diretoria Executiva poderão ser

convocadas sem observância do prazo acima desde que assegurada ciencia a todos

os Diretores
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ATA DA TRIGESIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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Parágrafo 2º Independentemente das formalidades previstas neste artigo será

considerada regular a reuniao a que comparecerem todos os Diretores por si ou

devidamente representados

Paragrafo 3º As deliberações nas reuniões da Diretoria Executiva serão tomadas por

unanimidade sendo que as matérias sobre as quais a Diretoria não chegar a um

consenso estarão sujeitas à deliberaçao do Conselho de Administração por quórum

qualificado

Parágrafo 4º Ao término da reunião a ata deverá ser assinada por todos os diretores

presentes à reunião Os votos proferidos por diretores que participarem remotamente

da reunião deverao constar e ser juntados à respectiva ata

Paragrafo 5ª Serão arquivadas no Registro do Comercio e publicadas as atas das

reuniões da Diretoria que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante

terceiros

Artigo 35 Compete à Diretoria com estrita observancia das disposições deste Estatuto

Social e das resoluções das Assembleias Gerais de Acionistas e do Conselho de

Administraçao

a) praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade

b) aprovar o Regimento Interno e os regulamentos da Sociedade

c) aprovar o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sociedade

d) aprovar o Código de Conduta da Sociedade

e) elaborar a Política de Gestão de Riscos e Controle Interno Políticas e

Procedimentos referentes à Segurança da Informação e Manual e boas práticas de

responsabilidade social e ambiental

f) propor ao Conselho de Administraçao as diretrizes fundamentais da

administração as quais deverao pelo mesmo ser aprovadas

g) apresentar ao Conselho de Administraçao que ficará responsável por sua

aprovação o Plano de Negócios para o exercício anual seguinte

h) apresentar ao Conselho de Administraçao que ficará responsavel por sua

aprovaçao a estrategia de longo prazo atualizada com analise de riscos e

oportunidades para no mínimo os próximos 5 (cinco) anos

i) submeter ao Conselho de Administraçao proposta de aumento de capital e

reforma do Estatuto Social

]) recomendar ao Conselho de Administração quanto à aquisição alienação ou

oneraçao de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio da Sociedade e

captação de recursos devendo implementar as decisões do Conselho de Administraçao

relativas às matérias supramencionadas
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k) apresentar ao Conselho de Administraçao as demonstrações financeiras do

exercício os planos e orçamentos anuais e plurianuais econômico—flnanceiros e de

execuçao de obras

I) fornecer aos acionistas as demonstrações financeiras trimestrais e anuais da

companhia auditadas por auditor independente registrado na Comissao de Valores

Mobiliários CVM e

m) autorizar a abertura ou encerramento de filiais escritórios amazéns depósitos

ou outras instalações em qualquer parte do país

Artigo 36 A Diretoria independentemente das atribuições estabelecidas pelo Conselho de

Administração caberá

| Ao Diretor Presidente

olnstalar e presidir as reuniões de Diretoria

oCumprir e fazer cumprir no âmbito da Sociedade as deliberações do Conselho

de Administraçao e recomendações dos comites

oPrestar todas as infomações e esclarecimentos sobre o andamento das

atividades e/ou negócios da companhia ao Conselho de administraçao

oCoordenar a elaboração do Plano Anual Estratégico e de Negocios da

Companhia e submeter a aprovação do Conselho de Administração

oCoordenar a elaboraçao da estratégia de longo prazo atualizada com análise de

riscos e oportunidades para no mínimo os próximos 5 (cinco) anos

.Responder pela administração geral atuando para implementar o Plano anual

Estratégico e de Negócios aprovado pelo Conselho de Administração

oRepresentar a Companhia junto aos acionistas autoridades nacionais e

internacionais poderes concedentes e o mercado em geral

oEstruturar e dirigir todos os negócios da Companhia de acordo com as diretrizes

traçadas pelo Conselho de Administração

oZeIar para que as demonstrações financeiras e os relatórios da Diretoria sejam

tempestivamente elaboração e encaminhados ao Conselho de Administração e

ao Conselho Fiscal e

oPrestar informações aos investidores

.Fazer a supervisao da area Jurídica

oSupervisionar as atividades de auditoria interna

oSupervisionar a área de Controle Interno e Gestao de Riscos

oAcompanhar a evoluçao da legislaçao e diretrizes do Setor Elétrico e suas

consequencias sobre o EMPREENDIMENTO
oAcompanhar eventuais atividades de consultoria externa

ll Ao Diretor de Administraçao e Compliance

Ata da 1182 AGF d:: Mah dp Qanm Gnnnhrn Trancmiccãn ( A 19/31

D4Sign bfb45d84 cd38-4530—8d64—667992d6935e- Para confirmar as assinaturas acesse https:Ilsecure. d4sign com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, 52.

 SEM VALOR DE CERTIDÃO 



!íís
Mata de Santa Genebra

/ TIGHSMISSÚASA .. oo ..

MATA DE SANTA GENEBRA "TRÃNSIÍMSSAO s A
CNPJIMF 19 699 063/0001-06INIRE 33 3 00310924

ATA DA TRIGESIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM os DE FEVEREIRO DE 2021

oSupervisionar as áreas administrativa e de recursos humanos

oElaborar e gerenciar as políticas e normas administrativas sobre serviços de

apoio

oEIaborar a Política de Gestao de Riscos e Controle Interno Políticas e

Procedimentos referentes a Segurança da Informaçao e Manual e boas praticas

de responsabilidade social e ambiental

oResponsabilizar se pela guarda e atualização da documentaçao administrativa

da Sociedade

oResponsabiIizar se pela emissão de notas fiscais para movimentação de

materiais quando necessário

oCumprir e fazer cumprir as normas e os regulamentos internos e externos

impostos as atividades da Companhia disseminando o seu conhecimento e

quanto à necessidade de atuação dentro da ética e idoneidade em todas as

atitudes minimizando o risco de compliance que pode ser definido como o risco

de sanções legais ou regulamentares perdas financeiras ou mesmo perdas

reputacionais decorrentes da falta de cumpnmento de disposições legais

regulamentares códigos de conduta etc

III Ao Diretor Técnico

oAcompanhar/coordenar as atividades de planejamento construçao e operação

do Empreendimento visando a preservaçao do plano de negócios

oCumprir e fazer cumprir no âmbito da Sociedade as deliberações do Conselho

de Administração e recomendações dos comites

oAcompanhar e avaliar o desenvolvimento físico do Empreendimento

oApresentar relatório mensal sobre o andamento da implantaçao e o cumprimento

do cronograma à Diretoria/Conselho

oCoordenar todos os assuntos de interesse da Sociedade que estejam sob

junsdiçao dos órgaos reguladores

oCoordenar as avaliações técnicas e a realização física dos serviços para a SPE
oResponsabiIizar se pela atualização e guarda da documentaçao tecnica da

Sociedade

oCoordenar as atividades de operaçao e manutenção do Empreendimento

oEIaborar relatórios mensais para as empresas de acompanhamento do

empreendimento das atividades tecnicas desenvolvidas e de indicadores de

desempenho do Projeto

IV Ao Diretor de Meio AmbientelFundiário

oCoordenar todas as atividades tecnicas relacionadas a obtenção dos

licenciamentos ambientais e autorizações necessarias para implantaçao dos

empreendimentos
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oCoordenar todas as atividades técnicas necessarias para desimpedimento da

faixa de segurança das linhas de transmissao integrantes no empreendimento

oCoordenar todas as atividades tecnicas necessárias para aquisição das áreas

necessárias para implantaçao do empreendimento

oEIaborar relatórios mensais para as empresas de acompanhamento dos

programas ambientais das atividades desenvolvidas no período

oResponsabiIizar se pela área de meio ambiente incluindo aquisição de terras

conduzir programas e ações relacionadas ao meio ambiente bem como promover

as ações necessárias à obtenção e renovação das licenças ambientais

V Ao Diretor Financeiro

oSupervisionar as atividades financeiras e o relacionamento com as instituições

financeiras

Acompanhar o desenvolvimento financeiro e a realização dos aportes das

empresas

oElaborar os orçamentos e planos de investimentos da Sociedade anuais e

plurianuaIS'

oSupervisionar as atividades e procedimentos contábeis

oAcompanhar e gerenciar as apólices de seguro e acionar as seguradoras quando

necessário

oAnalisar os indicadores de desempenho do projeto e elaborar relatórios mensais

para as empresas

VI Ao Diretor de Contratos

oEstabelecer e supervisionar as normas e procedimentos de aquisiçao e

contrataçao

oResponsabilizar se pela análise comercial do ponto de vista tecnico das

propostas para contratação e avaliar o andamento dos serviços tecnicos

contratados

oAcompanhar o cumprimento de obrigaçoes e garantias de fornecedores

oResponsabilizar se pelo gerenciamento do Contrato de Operaçao e Manutenção

e promover a solução de questões operacionais

Parágrafo Único Além de exercer os poderes conferidos pelo presente Estatuto

Social competem a qualquer membro da Diretoria as atribuições que lhe forem

conferidas pelo Conselho de Administraçao

Artigo 37 A Sociedade será representada ativa e passivamente em juízo ou fora dele

sempre por 2 (dois) Diretores sendo um deles o Diretor Presidente e o outro um dos Diretores

indicados pela parte que não estiver exercendo a Presidência naquele mandato assinando
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em conjunto com poderes para respeitados sempre os atos cuja deliberação dependa da

Assembleia Geral ou do Conselho de Administração praticar todos os atos necessários ao

funcionamento ordinário da Sociedade tais como

a) realizar operações bancarias em geral abrir e movimentar contas bancarias

emitir e endossar cheques autorizar transferencias debitos e pagamentos

b) sacar e endossar duplicatas

c) representar a Sociedade junto a repartições e órgãos públicos dos governos

federal estaduais e municipais inclusive suas autarquias

d) sacar aceitar emitir e endossar títulos de crédito de qualquer natureza'

e) aprovar contratos de qualquer especie observado o limite máximo de R$

1 000 000 00 (um milhão de reais) até a conclusão do EMPREENDIMENTO e sua

liberação para operação comercial e a partir daí o limite máximo de R$ 200 000 00

(duzentos mil reais) inclusive os de execução de obra de caução de locação de

câmbio e outros e

f) constituir procuradores em nome da Sociedade

Parágrafo 1º A Sociedade poderá ser representada ativa ou passivamente' em juízo

ou fora dele por 01 (um) ou mais procuradores legalmente constituídos na prática dos

atos que serão mencionados na respectiva procuração ressalvado o disposto no Caput

por se tratar de competência exclusiva de 02 (dois) Diretores

Paragrafo 2º A outorga de poderes pela Sociedade será realizada por 2 (dois)

Diretores sendo um deles o Diretor Presidente e o outro um dos Diretores indicados

pela PARTE que nao estiver exercendo a Presidência naquele mandato em conjunto

por meio de instrumentos de mandato os quais vigorarão por prazo não superior a 12

(doze) meses a exceçao das procurações ad judicia" procurações com outorga de

poderes às instituições fmanceiras procurações recíprocas entre a Sociedade e seus

Acionistas as quais poderao viger por prazo indeterminado e as procurações

outorgadas no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Credito a

ser celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES

que terá vigencia até a liquidaçao total do financiamento

SEÇAO IV

DO CONSELHO FISCAL

Artigo 38 A Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente que

exercerá as atribuições impostas por lei na forma da legislação e regulamentação em vigor

Artigo 39 O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e suplentes em

igual número residentes no País sendo 1 (um) indicado por FURNAS 1 (um) indicado pela

COPEL e o terceiro membro efetivo e seu respectivo suplente será indicado por FURNAS

quando o Diretor Presidente for indicado pela COPEL e pela COPEL quando o Diretor

Afã da 222 AGF rlz Mam dn Qanfa Gpnphm Trancmíccan < A 22/31

D4Sign bfb45d84 chB 4530 8d64 667992d6935e Para confirmar as assinaturas acesse https ”secure d4sign com br/venflcar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2 200 2/01, Art 109, 52

 SEM VALOR DE CERTIDÃO 



O.. ...O '1. '.U
. .»o : : c :

/í M d S G
=... ) .. 'in. :0-5 oe. :

lw, Sfosªnfmaª,fe.f:fs__ze .. _
.. .. _.

. . . O . : .. :

MATA DE SANTA éla BRA TRANSMSSÃO s A
CNPJIMF 19 699 063/0001-061NIRE 33 3 00310924

_
ATA DA TRIGESIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021

Presidente for indicado por FURNAS nos termos do Parágrafo 3º eleitos em Assembleia

Geral

Parágrafo 1º Os Conselheiros Fiscais exercerão mandato de 2 (dois) anos permitidas

no máximo 2 (duas) reconduções consecutivas

Parágrafo zº Os Conselheiros Fiscais terao remuneração atribuída pela Assembleia

Geral sendo cada um remunerado em no mínimo 10% (dez por cento) da

remuneração que em média for atribuída aos Diretores

Parágrafo 3º O Conselho Fiscal contará com no mínimo 1 (um) membro que deverá

ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública

Parágrafo 4º Atingido o limite a que se refere o parágrafo 1º o retorno como membro

do Conselho Fiscal da Empresa só poderá ser efetuado após decorrido período

equivalente a um mandato

Parágrafo 5o A posse dos membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes fica

condicionada à assinatura de Termo de Posse

Parágrafo Gº Na hipótese de vacância ou impedimento de membro efetivo convocar

se—á o respectivo suplente

Parágrafo 7º Os membros do Conselho Fiscal permanecerão no exercício de seus

cargos até a eleição e posse de seus sucessores

Artigo 40 Os membros do Conselho Fiscal da Sociedade deverão atender aos seguintes

requisitos

I ser pessoa natural residente no País e de reputação ilibada

Il ter formação academica compatível com o exercício da função

III ter experiência mínima de 3 (três) anos em cargo de

a) direçao ou assessoramento na administração pública direta ou indireta ou

b) conselheiro Escal ou administrador em empresas

IV não se enquadrar nas vedações de que trata o art 41 deste Estatuto

Parágrafo 1º A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós

graduaçao reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação

Paragrafo 2º As experiências mencionadas em alíneas distintas do inciso III nao
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poderao ser somadas para a apuração do tempo requerido salvo aquelas relativas a

períodos distintos

Parágrafo 3º Para investidura no Conselho Fiscal os membros elegíveis deverao

preencher o Formulário próprio anexando toda a documentação comprobatória de

cumprimento dos requisitos mencionados no caput tais como carteira de trabalho

contratos de trabalho portarias de nomeação diploma academico dentre outros

Parágrafo 4º os requisitos exigíveis para os conselheiros fiscais deverao ser

respeitados em todas as nomeações e eleições realizadas inclusive em caso de

reconduçao

Artigo 41 É vedado o ingresso como membro do Conselho Fiscal de pessoa condenada

por crime falimentar de prevaricação suborno concussão peculato contra a economia

popular a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede ainda que

temporariamente o acesso a cargos públicos membros de órgaos de administraçao e

empregados da companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo e o cônjuge ou

parente ate terceiro grau de administrador da Sociedade

Artigo 42 O Conselho Fiscal reunir se—á ordinariamente 1 (uma) vez a cada 3 (tres) meses

e extraordinariamente sempre que julgado necessário convocado pelo Presidente do

Conselho ou por solicitação de qualquer de seus membros mediante carta com aviso de

recebimento ou correspondencia eletrônica com confirmaçao de recebimento endereçada

ao local previamente indicado pelo conselheiro e enviada com antecedencia mínima de 05

(cinco) dias

Parágrafo 1º As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas preferencialmente na

sede da Sociedade

Parágrafo 2º E admitida a realizaçao de reuniões por meio de teleconferencia

videoconferencia ou outros meios de comunicaçao

Parágrafo 3º A participaçao do Conselheiro nos termos do Parágrafo Segundo deste

artigo será considerada presença pessoal

Parágrafo 40 No caso de ausencia de qualquer membro do Conselho Fiscal este

poderá com base na pauta da reuniao manifestar formalmente o seu voto ao

Presidente do Conselho Fiscal por meios que permitam a comprovação do

recebimento ate a data da reuniao

Artigo 43 As deliberações nas reuniões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de

votos dos presentes e daqueles expressados na forma do Parágrafo 4º do art 42 deste
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Estatuto sendo que no caso de empate caberá ao Presidente do Conselho o voto de

qualidade

Artigo 44 Ao término da reunião deverá ser assinada ata por todos os conselheiros

fisicamente presentes à reunião

Parágrafo Único Os votos proferidos por conselheiros que participarem remotamente

da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado na forma do Parágrafo 4º do art

42 deste Estatuto deverão constar e serjuntados à respectiva ata

Artigo 45 Sem prejuízo das demais atribuições do Conselho Fiscal a este compete

I fiscalizar por qualquer de seus membros os atos dos administradores e verificar o

cumprimento dos seus deveres legais e estatutários

|I opinar sobre o relatório anual da administraçao fazendo constar do seu parecer as

informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da

assembleia geral“

III opinar sobre as propostas dos órgaos da administração a serem submetidas à

assembleia geral relativas à modificação do capital social emissão de debentures ou

bônus de subscrição planos de investimento ou orçamento de capital distribuição de

dividendos transformação incorporação fusão ou cisão

IV denunciar erros fraudes ou crimes sugerindo medidas úteis aos órgaos de

administraçao e se estes nao tomarem as providencias à assembleia geral“

V convocar a assembleia geral ordinaria se os órgaos da administração retardarem

por mais de um mês essa convocação e a extraordinária sempre que ocorrerem

motivos graves ou urgentes incluindo na agenda das assembleias as matérias que

consideram necessárias

VI analisar ao menos trimestralmente os balancetes e demais demonstrações

financeiras elaboradas periodicamente pela Sociedade

VII examinar as demonstrações financeiras de encanamento do exercício social e

sobre elas opinar após apreciação do Conselho de Administração da Sociedade

VIII exercer essas atribuições durante a liquidação tendo em vista as disposições

especiais que a regulam

IX a pedido de qualquer dos seus membros solicitar aos órgaos de administração

esclarecimentos ou informações desde que relativos à sua função fiscalizadora assim

demonstrações financeiras ou contábeis especiais Os pareceres e representações do

Conselho Fiscal ou de qualquer um de seus membros poderao ser apresentados e

lidos na assembleia geral independentemente de publicação e ainda que a matéria não

conste da ordem do dia

X os membros do Conselho Fiscal assistirão as reuniões do Conselho de

Administração da Sociedade nas quais se deliberar sobre assuntos em que devam
opinar (incisos II III e VII deste capítulo) A ausência dos conselheiros caracteriza
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omissão no cumprimento do dever ensejando a sua responsabilidade na forma do art

165 da Lei Federal nº 6 404/1976

XI solicitar por qualquer de seus membros aos auditores independentes os

esclarecimentos ou informações que julgar necessários e a apuraçao de fatos

específicos

XII fornecer ao acionista ou grupo de acionistas que representem no mínimo 5%
(cinco por cento) do capital social sempre que solicitadas informações sobre materia

de sua competencia

CAPÍTULO IV

DAS ÁREAS AUXILIARES

SEÇÃO I

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

Artigo 46 A Sociedade adotará regras de estruturas e práticas de gestao de riscos e controle

interno que abranjam

! açao dos administradores e empregados por meio da implementação cotidiana de

praticas de controle interno

II área de gestao de riscos e Controle Interno e

III auditoria interna e Comite de Auditoria Estatutário

Parágrafo Unico Nos termos dos Artigos 48 e 49 a auditoria interna será exercida

pela Acionista Controladora

Artigo 47 A área de gestão de riscos e controle interno terá atuaçao independente e estará

vinculada diretamente ao Diretor Presidente podendo ser conduzida por ele próprio ou por

outro Diretor estatutário

Parágrafo Único O Diretor estatutário referido no caput poderá ter outras

competencias

Artigo 48 A auditoria interna tera suas atribuições e responsabilidades exercidas pela

Acionista Controladora sempre que desejar ou for solicitada nos termos da Legislaçao

vigente, sendo vinculada ao Conselho de Administraçao

Artigo 49 A Auditoria Interna deverá

I auxiliar o Conselho de Administração da Sociedade e

II ser responsável por aferir a adequaçao do controle interno a efetividade do

gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do
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processo de coleta mensuração classificação acumulação registro e divulgaçao de

eventos e transações visando ao preparo de demonstrações financeiras

Artigo 50 A Sociedade deverá

| divulgar em seu sítio eletronico toda e qualquer forma de remuneraçao dos

administradores e Conselheiros Fiscais e

II adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e a outras regras de

boa prática de governança corporativa na forma estabelecida por este Estatuto

Artigo 51 A Sociedade poderá utilizar a arbitragem para solucionar as divergencias entre

acionistas e sociedade ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários

SEÇÃO ||

DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Artigo 52 A Sociedade contará com um Comite de Auditoria Estatutário órgao

independente de caráter consultivo e permanente de assessoramento ao Conselho de

Administraçao

Parágrafo 1º As atribuições o funcionamento os procedimentos e a forma de

composição deverão observar a legislação vigente e poderão ser detalhadas por

regimento interno específico o qual será aprovado pelo Conselho de Administração

Parágrafo 2º Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário em sua primeira

reunião elegerão o seu presidente dentre seus membros independentes ao qual

caberá dar cumprimento às deliberações do órgão com registro no livro de atas

Parágrafo 3º O Comitê de Auditoria Estatutário será composto por 03 (tres) membros

do Conselho de Administraçao eleitos e destituíveis por tal órgao todos com prazo de

mandato unificado de 02 (dois) anos permitidas no máximo 03 (tres) reconduções

consecutivas sendo 1 (um) indicado por FURNAS 1 (um) indicado pela COPEL e o

terceiro membro será indicado por FURNAS quando o Diretor Presidente for indicado

pela COPEL e pela COPEL quando o Diretor Presidente for indicado por FURNAS

observados os seguintes parametros

I no mínimo 02 (dois) membros independentes do Conselho de Administração

nos termos da Lei Federal nº 13 303/2016

II no mínimo 01 (um) membro com experiencia profissional reconhecida em

assuntos de contabilidade societária nos termos da legislaçao vigente
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Parágrafo 4º Os membros do Comite de Auditona Estatutário deverão observar as

condições mínimas impostas pela Lei Federal nº 13 303/2016 para ocupar o referido

cargo

Parágrafo 5º O Comitê de Auditoria Estatutário se reunirá ordinariamente a cada 2

(dois) meses e extraordinariamente sempre que necessário de modo que as

informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação e decidirá

por maioria de votos com registro em ata a ser publicada no webSIte da Companhia

Parágrafo 6º O prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário se

prorrogará ate a efetiva investidura dos novos membros

Parágrafo 7º Atingido o limite a que se refere 0 Parágrafo 6º o retorno como membro

do Comitê de Auditoria Estatutário só poderá ser efetuado após decorrido período

equivalente a um mandato

Parágrafo 8º A posse dos membros do Comitê de Auditoria Estatutario fica

condicionada à assinatura de Termo de Posse

Parágrafo 9º As reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário serão realizadas

preferencialmente na sede da Sociedade

Parágrafo 10º Para fms deste Estatuto será considerado presente o membro do

Comitê de Auditoria Estatutário que participar da reuniao por meio de videoconferencia

teleconferencia ou qualquer outro meio de comunicação que permita conversa entre

pessoas em tempo real

Parágrafo 11º A participaçao do membro do Comite de Auditoria Estatutário nos

termos do Parágrafo 10º deste artigo será considerada presença pessoal

Parágrafo 12º Para o desempenho de suas funções a Sociedade disponibilizará ao

Comitê de Auditoria Estatutário o acesso às informações de que necessitar

Parágrafo 13º O Comitê de Auditoria Estatutário decidirá por maioria de votos com

registro em ata que ao término da reunião devera ser assinada por todos os membros

presentes à reunião sendo remetida à assinatura daqueles que participarem da reunião

remotamente e por fim publicada no website da Companhia

Artigo 53 É conferido ao Comitê de Auditoria Estatutario autonomia operacional e dotação

orçamentaria anual ou por projeto dentro de limites aprovados pelo Conselho de

Administração para conduzir ou determinar a realização de consultas avaliações e

investigações dentro do escopo de suas atividades inclusive com a contratação e utilização

de especialistas externos independentes
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Artigo 54 Compete ao Comitê de Auditoria

! opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente

II supervisionar as atividades dos auditores independentes e avaliar sua

independencia a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às

necessidades da Sociedade

III supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno de auditoria

interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Sociedade

IV monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno das

demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela Sociedade

V avaliar e monitorar exposições de risco da Sociedade podendo requerer entre

outras informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a

a) remuneração dos administradores

b) utilização de ativos

c) gastos incorridos em nome da Sociedade"

VI avaliar e monitorar em conjunto com a administraçao da Sociedade e a área de

auditoria interna a adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas

VII elaborar relatório anual com informações sobre as atividades os resultados as

conclusões e suas recomendações e registrar se houver as divergências significativas

entre administraçao auditoria independente e Comitê de Auditoria em relação às

demonstrações ônanceiras

VIII avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os calculos

atuariais e o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensao

patrocinado pela Companhia e

IX opinar sobre as matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de

Administração bem como sobre aquelas que considerar relevantes

SEÇÃO |||

DO COMITE DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO

Artigo 55 O Comite de Indicação e Avaliaçao é órgão estatutario de caráter permanente

auxiliar dos acionistas que verificara a conformidade do processo de indicaçao e de avaliação

dos Administradores conselheiros fiscais e membros de comitês estatutários nos termos da

legislação vigente

Parágrafo 1º— O comite de Indicação e Avaliaçao da Sociedade será exercido pelas

acionistas através de seus comites de verificação de conformidade do processo de

indicação que remeterão à Sociedade Ata contendo o registro da decisao de seus

membros referente à indicação dos Administradores e Conselheiros Fiscais
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Parágrafo 2º Sempre que houver nova indicação para vaga de Administrador ou

Conselheiro Fiscal será solicitado aos acionistas que seja realizado o processo de

verificação de conformidade da indicação com a finalidade de averiguar o

preenchimento dos requisitos e ausencias de vedações para as respectivas eleições

CAPÍTULO v
EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÓES FINANCEIRAS

Artigo 56- 0 exercício social da Sociedade terá início em 1º de janeiro e encerrar se—á no dia

31 de dezembro de cada ano

Artigo 57 Ao final de cada exercício social a Diretoria fará elaborar as demonstrações

financeiras que serao encaminhadas ao Conselho de Administraçao que por sua vez as

submeterão à Assembleia Geral Ordinária juntamente com a proposta de destinaçao do lucro

do exercício

Paragrafo Único A Diretoria poderá levantar balanços semestrais ou trimestrais e

submeter a autorização do Conselho de Administração o pagamento de juros sobre o

capital próprio e/ou dividendos à conta do lucro apurado no período bem como o

pagamento de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas

de lucros existentes no último balanço ad referendum da Assembleia Geral Ordinária

Artigo 58 Do resultado do exercício serão deduzidos antes de qualquer participaçao os

prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda

Artigo 59 Do lucro líquido do exercício serão aplicados antes de qualquer outra destinação

5% (cinco por cento) na constituição de Reserva Legal que não excederá a 20% (vinte por

cento) do capital social Em seguida ainda do lucro líquido serão destacados caso

necessário os valores destinados à formação de Reservas para Contingencias e a de Lucros

a Realizar consoante o disposto no art 202 incisos I II e III da Lei 6 404/76

Artigo 60 Do saldo remanescente do lucro líquido do exercício será distribuído aos

acionistas dividendos não inferiores a 25% (vinte e cinco por cento)

Parágrafo 1º Os dividendos serao calculados e distribuídos proporcionalmente ao

montante integralizado das ações

Parágrafo 2º O pagamento de juros a título de remuneração de capital próprio poderá

ser deduzido do montante de dividendos a pagar

Artigo 61 A Assembleia Geral resolverá sobre o destino do saldo remanescente do lucro

líquido do exercício
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CAPÍTULO VI

LIQUIDAÇÃO

Artigo 62 A Sociedade será liquidada nos casos previstos em lei hipótese em que a

Assembleia Geral determinará a forma de liquidação nomeará o liquidante e fixará a sua

remuneraçao e os membros do Conselho Fiscal

CAPÍTULO vn
DISPOSIÇÓES FINAIS

Artigo 63 Os Acionistas e Administradores da Sociedade obrigam se a observar eventuais

Acordos de Acionistas existentes arquivados na sede da Sociedade conforme o art 118 da

Lei nº 6 404/76 O Presidente da Assembleia Geral deverá declarar nulo e não válido qualquer

voto ou deliberação que a qualquer título venha a ser adotado em desacordo com as

disposições previstas no Acordo de Acionistas arquivado em sua sede

Artigo 64 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro Estado do Rio de
Janeiro com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja como sendo o

competente para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos oriundos do presente estatuto

Artigo 65 Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e

regulados de acordo com o que preceitua a Lei 6 404/76 e a Lei 13 303/2016

O presente Estatuto é parte integrante da ata da Assembleia de Constituiçao da MATA DE
SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S A
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$$$.

. . Ol

$$:
pedrobrito©furnas com br IP 177 160 132 79 (177 160 132 79 user Vlvozap com br porta 19850) «:?::

&& Geolocalização 23 9697998277131 46 318047845925875 Documento de identificação informado
]

25333?

%% 133 636 218 92 Assinado com EMBED Token validado por email DATE ATOM 2021 02 15T17 32 41 03 00
$$$:

to...? ;
«ºo':

o'o'w 'o'o'o

$$$» 15 Feb 2021, 17 37 15 . gf:

$$$
CLAUDIA DE BARROS COTIA Assinou Email ccotía©furnas com br IP 45 239 27 151 (45 239 27 151 porta

?:;

$ª,
57532) Documento de identificação informado 553 181 427 53 DATE ATOM 2021 02 15T17 37 15 03 00
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É?? ' “WW
?º": iº'º'ºí

335339
15 Feb 2021, 17:55:23 ª

553;

5:35:
CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO Assinou Email caiop©fumas com br |P 189 60 31 188

25522

33:
(bd3c1fbc virtua com br porta 34902) Documento de identificação informado 952 940 407 78 DATE ATOM

:?:?

fg;
2021 02 15T17 55 23 03 00 ';

:???
t...... . ...c

33“:
1

340:
." 16 Feb 2021 13 58 48 .*”.
OQ... '

;

D......

25:33
MOACIR CARLOS BERTOL Assinou Email moacir bertol©copel com IP 168 194 162 191

' ;;;?

º:“: (191 162 194 168 rfc6598 dynamic copelfibra com br porta 37476) Geolocalização 25 4510652 49 2917183
23335.* O :

1%; Documento de identificação informado 171 720 479 15 Assinado com EMBED Token validado por email
33:33:

, u
&&

DATE ATOM 2021 02 16T13 58 48 03 00 ":::
. "'
hºo; ,

?o'o'c

&%. &&ª

1:53:
17 Feb 2021, 11.02.03

; ;?
3:33.

ADRIANO RUDEK DE MOURA Assinou Email adriano moura©copel com |P 200 195 139 166
33:32;" . ....

$$:
(166 139 195 200 static copel net porta 11250) Documento de Identificação Informado 037 059 028 73

5:33:

5:33;
Assinado com EMBED Token validado por email DATE ATOM 2021 02 17T11 02 03 03 00

53;

lá:? .;:3:1

300,01 :o”:0.0 OQ...

.
, oo,

$$$: Hash do documento original
33333;

:.:—gq (SHA256) 9da9fc4d07a86ef5815cf3146aeõaa1cb7260c8707bbf3386ca03c6fcc36712 33.3

555
(SHASlZ) 691458bfea8add2e7e56330c6ef02739d06e98b3ad3f25488ba02bf820598281das1c5e75774e3257cf0205ccfAdBba37804ba4d172ff6ddc48fe08d66e19b28

$$:
:ºtºiºt %:po.

,
og

:;ífá
Esse log pertence unica e exclusnvamente aos documentos de HASH aama

%%;
hoo

,

pé“

$$$:
Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
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 SEM VALOR DE CERTIDÃO 
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Procedimenªto para v lídaçao das assinaturas

Após ler o codigo QR disponivel na pagina de assinaturas e necessario inserir o e mail de um dos

signatarios conforme disponível nas assinaturas

”D4Sign

Verificar assinaturas do
documento

W nv “?º? XVWQW*WMQW , r.,
v

Digite o código UUID do documento

22de620b 392c 4cee b517 e8fd3d5afe1c

e o e mall ou os 4 ultimos numeros do whatsapp de qualquer signatário

Ex signatario©email com ou 6113

remo fazer o upload do arquivo Certificado de Assinatura

ATA DA 146ª RCA MSG 27 11 2020 PRCA MSG 039 2020 PRCA
MSG 040 2020 Aporte acionistas Apresenta
Código do documento 22de620b 392c 4cee b517—e8fd3d5afe1c

Assinaturas

Pedro Eduardo Femandes Brito

pedrobmo©fumas com br "º"-M“M 'N

Assinou

Ilton Barboza Telles© ilton©fumas com br Won baba. 1:11“

Assinou

© Jairo Machado de Oliveira

joliv©fumas com br “6ª“ Muu- « on.."

Assinou

canos eduardo moscalewsky
dado moscatewsky©gmail com wkMmau”
Assinou

Anfmln Domin Ane Canm Bulha

 SEM VALOR DE CERTIDÃO 



JUCESP Junta Gemegcjal- do-Estado de Sao Paulo
Ministério da Indústria Comérêo'Exêrlore Se'rªK/iços". :"

'C'. O..
Departamento de Registro E'n'lpres'arial é1r'1tegraçao DRE! l?»

JUCESP.
o ..

o c o o coco . o
o :..:o : :: . .: :

JmlaComemaldo
'n. o no n ...o “. EstadºdeSaoPaula

ALTERAÇAO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Nº no PROTOCOLO NIRE NOME EMPRESARIAL

029337007 9 3530055720-4 Mata de santa Genebra Transmisão S A

DESCRIÇÃO

38' Assembleia Geral Extraordinána Consolidaçao do estatuto social

VersãoVRERapom 1000 17/05/2021 12 57 06 Página1111”

 SEM VALOR DE CERTIDÃO 



31/05/2021

...O . . ". "O. .. Ol.
. . . . . . . .
. . .

:
CI. " ...

. . . . . l .
.. .. .O. O... 0.0 .

º º 10 170 74 133/formlarioanalise/default aspx
. . . . . . .

ththo nºgªnho DE sÃo PAULO

JUCESP JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

GERENCIA DE APOIO A DECISÃO COLEGILXDA

PROTOCOLO O 433 024/21 5

Relatório da Analise Previa

© SUGESTAO DE DEFERIMENTO por estar de acordo com as formalidades legais nos termos da Lei nº 8 934/94

O SUGEST AO DE EXIGENCIA por nao esta: de acordo com as fomlalidades legais nos temos da Lei nº 8 934/94

O SUGESTÃO DE INDEFERIMENTO Lei 8934/94 an 40 5 [

DBE (Documento Básico de Entrada)

ITE“ FORM ALID AD ES Sim Não

01 E necessano a apresentação do Documento Basco de Entrada DBE? O ©

02 O Documento Basco de Entrada DBF ( ou o Protocolo de Transmssão) foi aprementado? O O

03 O Doc unwnto Basxco de Entrada DBE ( ou o Protocolo de Transmissão) esta assmdo pelo representante da 50 ledade'? O O
04 0 codigo de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquúvamento? O O

(><
O nome empresarial infomlado na FC PI para eventos de constituiçâo/mrição e atenção corresponde exalam te ao nome que consta do O O
ato apresentado a arquivammo mclusive comnderando pomos vír—rulas e outros caracteres especnals (símbolos)?

O nome empresanal no requerimento de empresano corresponde ao nome do empresario? (Permite se a adição dl: desigmção e abreviações
06 O O

vedando se a abrevuação do ultxmo nome ou a exclusão de qualquer pane do nome)

07 A natureza iundlca mforrmda corresponde com o ato apresenme a arquivamento? O O
08 O capital mfonmdo na FCP] corresponde ao capital subscrito (e intçgralmdo) constante do ato comtitutíxo/ahurador? O O

09
A descrição da aúvdade empresana esta em confomudade com a descrição do CNAE mromndo? (Ressalte se que a atmdade pmc1pal e O O
aquela que gera nmor recem para () estabelecmwmo)

O DBE esta firmado por pessoa Esca responsavel? (A pessoa stca responsavel. levando se em consideração o socno com poderes de

administração ou admmistrador Indicado pelos socnos por meio de contrato socraL ressaltando se que a pessoa Gsm responsavel perante o

10 CNPJ podera ndlcar preposto (somo ou não) e outorgar procuração eletrônica a terceiros somos ou não (desde que estes possuam certificado O C
digital) procwação em papel e possivel porem o procurador so podem finmr o DBE devendo comtm no saem os dados do omorgante da

procuração pessoa físxca responsavel perante o CNPJ) Portaria 06/20l3 JUL hSP

11 O endereço ínfonnado no DBE esta em consonância com o endereço indicado no ato trazdo a arquivamento? O O
12 DBE por dependenciª do(s) Prolocok)(s) O O
13 O Documemo Basnco de Entrada DBE (ou o Protocolo de Transmissão) esta emtem1os para o deferimento? O O

Outras exigencias & expeciflcar (DBE)

/
«ga

“%
Análise Previa Ciencia () ai

Alcir Antônio Gomes RG 9 038 307 3

Data 31/05/2021

10 170 74 133/forrmlarioanalise/default aspx

 SEM VALOR DE CERTIDÃO 



01/03/2021 10 170 74 133lfornulafioanalise/default aspx

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

GERENCIA DE APOIO A DECISAO COLEGIADA

PROTOCOLO 0 179 781/21 2

Relatório da Analise Previa

O SUGESTAO DE DEFERIMENTO por estar de acordo com as formalidades legais nos termos da Lei nº 8 934/94

© SUGEST AO DE EXIGENCIA por; nao gstar de acordo com as fomwlídades legais nos termos da Lei nº 8 934/94

O Sl GESTAO DE INDEFERIWENTO Lei 8934/94 an 40 5 1

BBB (Documento Basico de Entrada)

UEM FORMALIDADES Sim Não

01 E necessariº & apresenlação do Documento Basto de Entrada DEE? C ©

02 O Documento Basta) de Entrada DBE ( ouo Protocolo de Transm'ssao) foi aprensentndo'? O C)

03 O Documento Basnco de Entrada DEE ( ou o Protocolo de Transm'ssão) esta assmado pelo representante da socxedade'.7 O O
04 0 codigo de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquivamento? 3 G

“ O nome empresanal mfonmdo na FCP] para eventos de constituiçãO/mscrbâo e alteração corresponde exatamente ao nome que wma do O O
ato apresentado a arqlúxanxnto Inclusive conssderando pontos wir mias e outrm caracteres especiais (simbolos)?

06
O nome empresanll no requerimemo de empresariº corresponde ao nome do empresano? (Permite se & adução de desigmção e abremções O O
vedando se & abrevxação do último nome ou a exclusão de qualquer pane do nome)

07 A natureza jundxza nfonnada corresponde com o ato apresenmdo a arquivanento'? O O
08 0 capital mfomndo na FCP.) corresponda. ao capital subscrito (:, mtçgralzado) constam. do ato consmutiw aerador? O 3

09
A descrição da atlvtdade empresam esta em confonmdade com a descrição do CNAE mtonmdo? (Ressalte se que a alivudade principal é O O
aquela que gera mam receita para o estabelecimento)

O DBE esta firmado por pessoa fisxca responsavel? (A pessoa h'sxca responsavel levando se em comxíeração () socxo com poderes de

admmisuação ou admmstrador indicado pelos socnos por meno de contrato socral. ressªltando se que a pessoa Hsm resporsavel perante o

10 CNPJ podera Indicar preposto (sono ou não) e emergir procuração eletromca & terceiros socms ou não (desde que estes possuam ceniíicado O C
digna!) procuração em papel e possivel porem o procurador so podera Hmm o DBE devendo comun no sstenn os dados do outorgante da

procmação pessoa Gsm respomavel perante o (, NPJ) Portaria 06/20 ] 3 JUL ESP

11 O endereço informado no DBE estª em consonância com o endereço indicado no ato [rando a arquimmento? O O
12 DBE por dependencia do(s) Protocolo(s) O C
13 O Documento Basco de Entrada DBI: (ou o Protocolo de Transmisão) esta em termos para o defemnento? O O

Outras exigencias a expeciflcar (DBE)

Pmposta de Exigência

Exigencia

3 Dados infonmdos no cadastro VRE, diverºem dos documentos apresentados (an. 37 III dd Lei 8937 94 e do Item 1 1 Capítulo I da IN DRE! n

Sl 2020)

Propostas de exigencias/indefen'mento a especificar ou fundamentar

V;: com os atos de Alteração de outras clausulas contratuais/estatutárias . consolldação da matriz

[) 3 MAP 2021

A

Análise Previa EX,GENCIA
Ciªnºªª Vºgais

Alcir Antônio Gomes RG 9 058.307 3

Data 01/03/2021
| 0

RG 1 9 4-0

al
10 170 74 133/formlarloanal4se/default aspx ”2

 SEM VALOR DE CERTIDÃO 
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