
SILVÂNIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 41.554.993/0001-20 / NIRE 333.0033758-0

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/01/2022. Ata 
lavrada em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do art. 130, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores (“Lei das 
Sociedades por Ações”). 1. DATA, HORARIO E LOCAL: Realizada em 17 de 
janeiro de 2022, às 11h (onze horas), na sede social da Silvânia Transmissora 
de Energia S.A. (“Companhia”), na Avenida Presidente Vargas, n° 955, 11º 
andar, sala 1101 (parte), Centro, CEP 20.071-004, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. PRESENÇA: Presente a única acionista 
titular da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de 
emissão da Companhia, representativas do capital social da Companhia, 
conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” da 
Companhia. 3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, tendo em 
vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da 
Companhia, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 
6.404/76 e alterações. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Lyu 
Shirong e secretariados pelo Sr. Zhongjiao Chang. 5. ORDEM DO DIA: 
Deliberar sobre (i) a realização e ratificação, pela Companhia, da 1ª (primeira) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para 
distribuição pública, com esforções restritos, no valor de R$235.000.000,00 
(duzentos e trinta e cinco milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, 
respectivamente) as quais serão objeto de distribuição pública com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Oferta Restrita”), da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis; (ii) a autorização à Diretoria da Companhia e/ou 
aos seus procuradores para: (a) negociar os demais termos e condições das 
Debêntures, observados os limites aprovados nesta assembleia; e (b) adotar 
todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos necessários 
à implementação e formalização das deliberações tomadas nesta assembleia, 
incluindo, mas não se limitando a, a celebração de todos os documentos 
necessários à efetivação da Oferta Restrita e da Emissão, inclusive o 
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com 
Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos, da Silvânia Transmissora de Energia S.A.” (“Escritura 
de Emissão”), o Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo) e dos 
demais contratos, declarações, requerimentos, formulários e outros tipos de 
instrumentos necessários e/ou convenientes para a realização da Emissão e/
ou da Oferta Restrita, sem prejuízo de outros eventuais aditamentos e todos 
os demais instrumentos que se façam necessários à Emissão e/ou à Oferta 
Restrita, bem como para contratar os prestadores de serviços da Oferta 
Restrita, tudo em conformidade com o disposto no artigo 59, caput, da Lei das 
Sociedades por Ações; (iii) a ratificação de todos os atos praticados pela 
Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores no âmbito da Emissão 
e da Oferta Restrita; e (iv) a autorização à Diretoria da Companhia e/ou aos 
seus procuradores para praticarem atos para registro e publicação da 
presente ata. 6. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes 
da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos, tomaram as 
seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) aprovar a 
realização e ratificação, pela Companhia, da Emissão e da Oferta Restrita 
com as principais condições e características descritas abaixo: (a) Número da 
Emissão: 1ª (Primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b) Data da 
Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das 
Debêntures é 25 de janeiro de 2022 (“Data de Emissão”); (c) Valor Total da 
Emissão: O valor total da Emissão será de R$235.000.000,00 (duzentos e 
trinta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); 
(d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 235.000 (duzentas e trinta e 
cinco mil) Debêntures; (e) Série: A Emissão será realizada em série única; (f) 
Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de 
distribuição pública, com esforços restritos, em regime de garantia firme de 
colocação, com a intermediação de instituição financeira integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), sendo 
certo que a garantia firme de colocação será prestada para o equivalente ao 
Valor Total da Emissão (“Garantia Firme”), conforme os termos e condições 
do “Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 1ª (Primeira) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, em 
Regime de Garantia Firme de Colocação, da Silvânia Transmissora de 
Energia S.A.”, a ser celebrado entre o Coordenador Líder e a Companhia 
(“Contrato de Distribuição”). A Garantia Firme será exercida de acordo com os 
termos e condições e nas proporções previstas no Contrato de Distribuição; 
(g) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja, 
não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão 
escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou certificados; (h) 
Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia 
fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades 
por Ações; (i) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de (i) 
aquisição facultativa, com o consequente cancelamento da totalidade das 
Debêntures; (ii) resgate antecipado facultativo total com o consequente 
cancelamento da totalidade das Debêntures; (iii) oferta de resgate antecipado 
da totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento das 
Debêntures; e (iv) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures, ocasiões em que a Companhia obriga-se a proceder ao 
pagamento das Debêntures pelo Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros 
Remuneratórios e eventuais encargos devidos, e em observância à 
regulamentação aplicável, as Debêntures terão prazo de 3 (três) anos, 
vencendo-se, portanto, em 25 de janeiro de 2025 (“Data de Vencimento das 
Debêntures”); (j) Valor Nominal Unitário das Debêntures: O valor nominal 
unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão 
(“Valor Nominal Unitário”); (k) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: 
As Debêntures serão subscritas no mercado primário, pelo seu Valor Nominal 
Unitário, e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de 
subscrição, durante o prazo de colocação das Debêntures, na forma dos 
artigos 7º - A e 8° da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de 
liquidação aplicáveis à B3. A “Data da Primeira Integralização” será 
considerada como a data da primeira subscrição e integralização das 
Debêntures. Caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma 
data, o preço de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas 
após a Data da Primeira Integralização será equivalente ao Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados 
pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização até a data de sua 
efetiva integralização; (l) Atualização Monetária das Debêntures: As 
Debêntures não serão atualizadas monetariamente; (m) Juros Remuneratórios: 
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios 
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas 
médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-
grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página 
na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente 
de uma sobretaxa de 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao 
ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis 
(“Spread” e, em conjunto com a Taxa DI, “Juros Remuneratórios”), calculados 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos 
no Período de Capitalização das Debêntures (conforme definido abaixo). Os 
Juros Remuneratórios das Debêntures serão calculados de forma exponencial 
e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, desde a Data da 
Primeira Integralização ou desde a Data de Pagamento dos Juros 
Remuneratórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu 
efetivo pagamento dos Juros Remuneratórios, de acordo com a fórmula a ser 
prevista na Escritura de Emissão; (n) Período de Capitalização: Define-se 
“Período de Capitalização das Debêntures” como sendo o intervalo de tempo 
que se inicia na Data da Primeira Integralização (inclusive), no caso do 
primeiro Período de Capitalização das Debêntures, ou na Data de Pagamento 
de Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), no caso dos 
demais Períodos de Capitalização das Debêntures e termina na Data de 
Pagamento de Juros Remuneratórios correspondente ao período em questão 
(exclusive). Cada Período de Capitalização das Debêntures sucede o anterior 
sem solução de continuidade até a Data de Vencimento das Debêntures; (o) 
Pagamento dos Juros Remuneratórios: Ressalvadas as hipóteses de 
liquidação antecipada em razão de Aquisição Facultativa, do resgate 
antecipado total das Debêntures decorrente da Oferta de Resgate Antecipado 
(conforme definido abaixo), do Resgate Antecipado Facultativo Total 
(conforme definido abaixo) e/ou do vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, 
os Juros Remuneratórios serão pagos em 1 (uma) única parcela, na Data de 
Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”); 
(p) Amortização do Valor Nominal Unitário: Ressalvadas as hipóteses de 
liquidação antecipada em razão de Aquisição Facultativa, do resgate 
antecipado total das Debêntures decorrente da Oferta de Resgate Antecipado, 
do Resgate Antecipado Facultativo Total e/ou do vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura 
de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 
uma única parcela, na Data de Vencimento (“Data de Amortização das 
Debêntures”); (q) Amortização Extraordinária Facultativa: As Debêntures não 
estarão sujeitas à amortização extraordinária facultativa pela Companhia; (r) 
Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das 
Debêntures; (s) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, 
a partir do 18º (décimo oitavo) mês contado da Data de Emissão, ou seja, a 
partir de 25 de julho de 2023 (inclusive), a seu exclusivo critério, realizar o 
resgate antecipado facultativo integral das Debêntures (“Resgate Antecipado 
Facultativo Total”), desde que se observem os termos e condições 
estabelecidos na Escritura de Emissão. Para exercer o Resgate Antecipado 
Facultativo Total, a Companhia deverá realizar anúncio a ser amplamente 

divulgado nos termos da Escritura de Emissão ou notificar, por escrito, o 
Agente Fiduciário, em ambos os casos, com antecedência mínima de 5 
(cinco) Dias Úteis da data prevista para realização do efetivo Resgate 
Antecipado Facultativo Total (“Comunicação de Resgate Antecipado 
Facultativo Total” e “Data do Resgate Antecipado Facultativo Total”, 
respectivamente). O valor a ser pago pela Companhia em relação a cada 
uma das Debêntures no âmbito do Resgate Antecipado Facultativo Total será 
equivalente ao Valor Nominal Unitário, acrescido: (a) dos Juros 
Remuneratórios, calculados pro rata temporis, desde a Data da Primeira 
Integralização até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado 
Facultativo Total; (b) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data 
do referido resgate, se for o caso, e; (c) do prêmio equivalente a 0,40% 
(quarenta centésimos por cento) ao ano, sobre a soma do Valor Nominal 
Unitário, e sobre os montantes indicados nas alíneas (a) e (b) acima, calculado 
conforme fórmula descrita na Escritura de Emissão (“Prêmio de Resgate 
Antecipado Facultativo” e “Valor do Resgate Antecipado Facultativo”, 
respectivamente); (t) Oferta de Resgate Antecipado Total: A Companhia 
poderá realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, a 
ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurado 
a todos os Debenturistas igualdade de condições para aceitar ou recusar, a 
seu exclusivo critério, a oferta de resgate antecipado das Debêntures por eles 
detidas, observados os demais termos da Escritura de Emissão, da Lei das 
Sociedades por Ações e demais regulamentações aplicáveis (“Oferta de 
Resgate Antecipado”). Os valores a serem pagos aos Debenturistas em 
razão do resgate antecipado devido deverão ser equivalentes ao Valor 
Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados pro rata 
temporis desde a Data da Primeira Integralização ou última Data de 
Pagamento dos Juros Remuneratórios, conforme o caso, e dos respectivos 
Encargos Moratórios, caso aplicável, até a data do efetivo resgate, podendo, 
ainda, ser oferecido prêmio de resgate antecipado aos Debenturistas, a 
exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá ser negativo (“Valor do 
Resgate Antecipado”); (u) Aquisição Facultativa: Observado o previsto na 
Instrução da CVM nº 620, de 17 de março de 2020, a Companhia poderá, a 
qualquer momento, a partir da Data de Emissão, a seu exclusivo critério e 
sujeita ao aceite do respectivo debenturista vendedor, adquirir Debêntures 
por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, devendo tal fato constar 
do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, 
ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário, além de observar o disposto 
no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures 
adquiridas pela Companhia nos termos deste item poderão, a critério da 
Companhia, permanecer em tesouraria, ser novamente colocadas no 
mercado ou ser canceladas. As Debêntures adquiridas pela Companhia para 
permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas 
no mercado, farão jus aos mesmos valores de Juros Remuneratórios das 
demais Debêntures, conforme aplicável; (v) Garantia Fidejussória: Para 
assegurar o fiel, pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão, na 
Data de Emissão, devido nos termos da Escritura de Emissão, acrescido dos 
Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, conforme aplicável, bem 
como das demais obrigações pecuniárias presentes e futuras, principais e 
acessórias, previstas na Escritura de Emissão, inclusive honorários do Agente 
Fiduciário e despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas 
pelo Agente Fiduciário ou Debenturista na constituição, formalização, 
execução e/ou excussão das garantias previstas na Escritura de Emissão 
(“Obrigações Garantidas”) será outorgada fiança pela State Grid Brazil 
Holding S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.938.558/0001-39 (“Fiadora”), 
nos termos da Escritura de Emissão, com a renúncia aos benefícios de ordem 
previstos nos artigos 366, 821, 827, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil, e 
dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, a qual 
permanecerá em vigor até o cumprimento integral das Obrigações Garantidas 
(“Fiança”); (w) Depósito para Distribuição e Negociação: As debêntures serão 
depositadas para (i) distribuição pública no mercado primário por meio do 
MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e 
operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), 
sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 e (ii) 
negociação, observado o disposto na Escritura de Emissão, no mercado 
secundário por meio do CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários 
(“CETIP21”),6administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações 
liquidadas financeiramente por meio da B3 e as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3; (x) Vencimento Antecipado: As Debêntures poderão 
ser objeto de vencimento antecipado, podendo ser exigido o imediato 
pagamento, pela Companhia ou pela Garantidora, aos Debenturistas, do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios 
devidos, calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira Integralização 
ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios aplicável, conforme o 
caso, e dos Encargos Moratórios e multas, se houver, incidentes até a data do 
seu efetivo pagamento, sem prejuízo ainda da busca de indenização por 
perdas e danos que compense integralmente o eventual dano causado pelo 
inadimplemento da Companhia, na ocorrência de quaisquer das situações 
previstas na Escritura de Emissão, respeitados os respectivos prazos de 
cura; (y) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as 
Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: 
(i) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador, 
para as Debêntures que eventualmente não estejam custodiadas 
eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição financeira 
contratada para este fim, ou ainda na sede da Companhia, se for o caso. (z) 
Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo 
impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, 
os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a 
data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à razão de 1% (um 
por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata temporis; e (ii) 
multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois 
por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (aa) 
Destinação de Recursos: Os recursos líquidos captados pela Companhia por 
meio da Emissão serão utilizados exclusivamente para investimento e 
pagamento futuro de despesas, dívidas e demais gastos relacionadas à 
construção do empreendimento composto das instalações de transmissão no 
estado de Goiás, compostas pelas Linhas de Transmissão em 500 kV entre 
as subestações de Silvania e Trindade, circuito Simples, com extensão 
aproximada de 156 km, ramal de secionamento das Linhas de Transmissão 
em 500kV entre as Subestações de Samabaia e Itumbiará, circuito duplo, 
com extensão aproximada de 14km e conexão na Subestação Silvania, ramal 
de secionamento das Linhas de Transmissão em 500 kV entre as Subestações 
de Samabaia e Emborcação C1, circuito duplo, com extensão aproximada de 
8 km e conexão na Subestação Silvania e das demais instalações de 
transmissão do Lote 01 do Leilão ANEEL No 001/2020, composto de entradas 
de linha, interligações de barramentos, conexões de reatores, barramentos, 
instalações vinculadas e demais instalações necessárias as funções de 
medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, 
administração e apoio, nos termos do Edital de Leilão nº 001/2020 ANEEL 
(“Projeto” e “Programa de Investimentos Verdes”, respectivamente); (bb) 
Caracterização como Debêntures Verdes: As obrigações de caráter 
socioambiental constantes das Debêntures serão objeto de verificação por 
agente de avaliação externa, a ser definido na Escritura de Emissão, 
consistente em organização independente que (i) faz a avaliação do aspecto 
“verde” das Debêntures; (ii) confirma as credenciais ambientais do Programa 
de Investimentos Verdes; (iii) apoia o processo de dar transparência facilitando 
o acesso dos investidores a informações ambientais e de sustentabilidade 
relevantes; e (iv) elabora e emite o Relatório de Segunda Opinião (Second 
Opinion) (conforme definido abaixo) com relação aos itens (i) e (ii) acima. As 
Debêntures serão caracterizadas como “debêntures verdes” (“Debêntures 
Verdes”), com base em: (1) parecer independente de segunda opinião 
(“Relatório de Segunda Opinião”), a ser emitido pelo agente de avaliação 
externa, atestando que as Debêntures e o Programa de Investimentos Verdes 
estão alinhados com os Green Bond Principles de 2021, conforme atualizado, 
elaborados pela International Capital Market Association, e que podem ser 
classificados como tal; e (2) marcação nos sistemas da B3 como título verde, 
observados os procedimentos adotados pela B3 (“Marcação ESG”). A 
Companhia poderá, mas não estará obrigada a buscar outras certificações 
para as Debêntures em adição ao Relatório de Segunda Opinião e à Marcação 
ESG (“Certificação”); e (cc) Demais Características: As demais características 
e condições da Emissão e das Debêntures estão previstas na Escritura de 
Emissão. (ii) autorizar os diretores da Companhia e/ou seus procuradores a 
(a) negociar os demais termos e condições das Debêntures não definidos 
nesta data, observados os limites aprovados nesta assembleia; e (b) adotar 
todos e quaisquer atos necessários à implementação e formalização das 
deliberações tomadas nesta assembleia, incluindo mas não se limitando ao 
registro da Oferta Restrita perante a B3 e demais órgãos competentes, à 
contratação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 
mobiliários para a realização da Oferta Restrita e de prestadores de serviços 
da Oferta Restrita e à assinatura da Escritura de Emissão, do Contrato de 
Distribuição e dos demais contratos, declarações, requerimentos, formulários 
e outros tipos de instrumentos necessários e/ou convenientes para a 
realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, sem prejuízo de outros 
eventuais aditamentos e todos os demais instrumentos que se façam 
necessários à Emissão e/ou à Oferta Restrita. (v) ratificar, nesta data, todos e 
quaisquer atos até então adotados e todos e quaisquer documentos até então 
assinados pelos diretores da Companhia e/ou pelos seus procuradores para 
a implementação da Emissão e da Oferta Restrita. (vi) autorizar os diretores 
da Companhia e/ou aos seus procuradores a praticarem todos e quaisquer 
atos necessários ao registro e publicação da presente ata nos órgãos e livros 
próprios. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada 
conforme, foi por todos assinada em 2 (duas) vias. Rio de Janeiro, 17 de 
janeiro de 2022. MESA: Lyu Shirong Presidente Zhongjiao Chang Secretário 
ACIONISTA: STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. Lyu Shirong Presidente 
Zhongjiao Chang Vice-Presidente. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4739044 
em 25/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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