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REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de junho de 2022, às 8 ho-
ras, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de Maca-
pá Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, sala 701, 
Centro, CEP 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Fica dispensa-
da a convocação, nos termos do parágrafo 4° do Artigo 124, da Lei n° 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em decorrên-
cia da presença das acionistas Gemini Energy S.A. e Fundo de Desenvolvi-
mento da Amazônia, titulares de ações representando a integralidade das 
ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro 
de registro de presença de acionistas da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Mauricio Perez Botelho e secretariados pelo Sr. 
Guilherme Fiuza Muniz. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes 
matérias: (i) tomar conhecimento da renúncia dos atuais membros do Conse-
lho de Administração da Companhia; (ii) eleição dos novos membros do Con-
selho de Administração da Companhia; (iii) pagamento de dividendos; e (iv) 
autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos 
necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas na presente 
Assembleia Geral. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e procedida 
à leitura da ordem do dia, foram tomadas, sem quaisquer restrições ou res-
salvas, as seguintes deliberações: 5.1. Tomar conhecimento da renúncia 
apresentada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, 
Srs. Warley Isaac Noboa Pimentel, Fabio Vassel, Ralph Gustavo Rosen-
berg Whitaker Carneiro e Meton Barreto de Morais Neto, conforme cartas 
cujas cópias foram arquivadas na sede da Companhia e constam como Ane-
xo I à presente Ata, bem como conceder-lhes ampla, geral, irrevogável e irre-
tratável quitação com relação ao período em que exerceram seus respectivos 
cargos como membros do Conselho de Administração da Companhia, exceto 
com relação a atos realizados com abuso de poder, conflito de interesses, 
violação ao disposto nos documentos societários da Companhia e/ou omis-
são dolosa. 5.2.  Aprovar a eleição, como membros do Conselho de Adminis-
tração da Companhia, com mandato coincidente aos dos demais membros 
efetivos e suplentes eleitos na Assembleia Geral realizada em 14 de maio de 
2021, isto é, até 14 de maio de 2024, permitida a reeleição, permanecendo 
no exercício das suas funções até a eleição e investidura de seus sucesso-
res: (i) RICARDO PEREZ BOTELHO, brasileiro, solteiro, engenheiro, porta-
dor da carteira de identidade nº 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua do 
Passeio, nº 62, sala 701, Centro, CEP 20.021-290, para o cargo de Membro 
Efetivo do Conselho de Administração; (ii) MAURICIO PEREZ BOTELHO, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.107-
00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, 
Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho 
de Administração; (iii) GIORELI DE SOUSA FILHO, brasileiro, casado, en-
genheiro, portador da carteira de identidade RG nº M-2880257, expedida 
pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob nº 478.673.706-25, residente e domi-
ciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-
906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (iv) 
DANIELE ARAÚJO SALOMÃO CASTELO, brasileira, casada, administra-
dora, portadora da carteira de identidade nº 25.720.033-7, expedida pelo 
DETRAN-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 524.064.403-97, residente e domi-
ciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-
906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; e (v) 
ANTONIO CARLOS DE ANDRADA TOVAR, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade nº 09505528-1 IFP/RJ e inscrito no CPF 
sob o nº 074.171.737-99, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 
nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro 
Suplente do Conselho de Administração vinculado aos Membros do Con-
selho de Administração qualificados nos itens (i) a (iv) acima. 5.3.  Os mem-
bros do Conselho de Administração ora eleitos: (i) não estão impedidos por 
lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade, ou a pena crimi-
nal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, con-
forme previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não estão condenados 
à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de 
Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administra-
ção de companhia aberta, conforme estabelecido no §2º do art. 147 da Lei 
das S.A.; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo 
§3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupam cargo em sociedade que 
possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma do inciso I do 
§3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não tem nem representa interesse confli-
tante com o da Companhia, na forma do inciso II do §3º do art. 147 da Lei das 
S.A.; (vi) não são pessoas expostas politicamente, conforme definição pre-
vista na regulamentação aplicável; e (vii) atendem aos requisitos de indica-
ção como membros da administração previstos na “Política de Indicação e 
Remuneração dos Administradores”, aprovada pelo Conselho de Administra-
ção da Energisa S.A. em reunião realizada em 12 de setembro de 2019, 
consoante Docs. 2 que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquiva-
dos na Companhia. 5.3.1. Os membros do Conselho de Administração ora 
eleitos iniciam os mandatos e tomam posse mediante a assinatura dos res-
pectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Assembleias Gerais, 
arquivado na sede da Companhia, e constam como Anexo II à presente ata. 
5.4. Em razão das deliberações aprovadas nos itens 5.1 e 5.2 acima, consig-
nar a composição do Conselho de Administração da Companhia com os se-
guintes membros efetivos e suplentes, com mandato até 14 de maio de 2024: 
(i) RICARDO PEREZ BOTELHO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da 
carteira de identidade nº 04076607-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/
ME sob o nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua do Pas-
seio, nº 62, sala 701, Centro, CEP 20.021-290, para o cargo de Membro 
Efetivo do Conselho de Administração; (ii) MAURICIO PEREZ BOTELHO, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 738.738.107-
00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, 
Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho 
de Administração; (iii) GIORELI DE SOUSA FILHO, brasileiro, casado, en-
genheiro, portador da carteira de identidade RG nº M-2880257, expedida 
pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob nº 478.673.706-25, residente e domi-
ciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-
906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; (iv) 
DANIELE ARAÚJO SALOMÃO CASTELO, brasileira, casada, administra-
dora, portadora da carteira de identidade nº 25.720.033-7, expedida pelo 
DETRAN-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 524.064.403-97, residente e domi-
ciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-
906, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração; e (v) 
ANTONIO CARLOS DE ANDRADA TOVAR, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da carteira de identidade nº 09505528-1 IFP/RJ e inscrito no CPF 
sob o nº 074.171.737-99, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janei-
ro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 
nº 228 - Sala 1301, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Membro 
Suplente do Conselho de Administração vinculado aos Membros do Con-
selho de Administração qualificados nos itens (i) a (iv) acima. (vi) FLÁVIO 
ALVES DE LIMA, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de 
identidade nº 10.593.013 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.236.806-
40, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rua dos 
Munducuruns, 1581, apto. 2701, Bairro Batista Campos, CEP 66.033-71, 
como Membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista minori-
tário Fundo de Desenvolvimento da Amazônia; e (vii) TULIO LUIS MAURO 
BARATA, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identi-
dade nº 5019458, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.120.942-27, residente e 
domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Augusto Mon-
tenegro, nº 4120, apto. 804B, CEP 66635-110, como Membro Suplente do 
Conselho de Administração vinculado ao Membro do Conselho de Adminis-
tração indicado pelo acionista minoritário Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia. 5.5. Pagar aos acionistas, nesta data, os dividendos aprovados e 
declarados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia reali-
zada em 20 de maio de 2022, no montante de R$ 28.580.108,51 (vinte e oito 
milhões, quinhentos e oitenta mil, cento e oito reais e cinquenta e um centa-
vos). 5.6.  Consignar que as deliberações da presente Assembleia Geral Ex-
traordinária foram aprovadas em razão da transferência do controle societá-
rio indireto da Companhia para a Energisa Transmissão de Energia S.A., 
sociedade controlada pela Energisa S.A.. 5.7. Autorizar os administradores 
da Companhia a praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e 
cumprir as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral. 6. ENCER-
RAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se 
manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata, em forma de sumário, conforme aprovado por todos. Mesa - Presi-
dente - Mauricio Perez Botelho; Secretário – Guilherme Fiuza Muniz; Acionis-
tas – Gemini Energy S.A. e Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Confe-
re com a original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de junho de 
2022. Mesa: Mauricio Perez Botelho - Presidente; Guilherme Fiuza Muniz - 
Secretário. Acionistas: Gemini Energy S.A., Gabriel Mussi Moraes - Diretor 
Presidente; Mauricio Perez Botelho - Diretor Administrativo. Fundo de De-
senvolvimento da Amazônia, Róger Araújo Castro. Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro. Empresa: LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA 
DE ENERGIA S.A. Certifico o arquivamento em 23/06/2022 sob o nº 
00004963849. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sábado, domingo, segunda-feira, 25, 26 e 27/06/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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