
LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME Nº 10.234.027/0001-00 - NIRE 33.3.0029092-3

Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de abril de 2022, às 16:00 
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de 
Macapá 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 
dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em decorrência da 
presença dos acionistas Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e Gemini 
Energy S.A., detentores da totalidade 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. 
Meton Barreto de Morais Neto e secretariados pelo Sr. Mauro de Almeida 
Santos. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) as 
contas dos administradores, bem como exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021; e (ii) a proposta da administração de destinação do 
resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 
5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, foram tomadas 
as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem 
quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Aprovar as contas dos administradores 
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021, conforme publicadas no dia 13 de abril de 2022 
nas páginas 13 e 14 do jornal Monitor Mercantil. 5.2. Aprovar a proposta da 
administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, apurado em R$ 37.679.000,00 (trinta e sete 
milhões, seiscentos e setenta e nove mil reais), para as seguintes contas: o 
montante de R$ 35.795.000,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e noventa 
e cinco mil reais) à conta de reserva especial de dividendos; e o montante de 
R$1.884.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil reais) à reserva 
legal da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a presente Assembleia da qual se lavrou a presente Ata 
que, lida e acha conforme, foi por todos assinada. Presidente: Meton Barreto 
de Morais Neto; Secretário: Mauro de Almeida Santos; Acionistas: Gemini 
Energy S.A. e Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Rio de Janeiro, 
29 de abril de 2022. Meton Barreto de Morais Neto - Presidente; Mauro 
de Almeida Santos - Secretário; Acionistas: GEMINI ENERGY S.A. Meton 
Barreto de Morais Neto - Diretor Presidente; Mauro de Almeida Santos - 
Diretor Financeiro. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - 
Por: Róger Araújo Castro. Jucerja nº 00004889770 em 16/05/2022. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Sábado, domingo e segunda-feira, 11, 12 e 13/06/2022.

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

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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