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Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de maio de 2022, às 15:00 horas, na filial da Companhia 
localizada no Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, 
na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Anderson Lanna 
Alves Bittencourt; Secretária: Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Destituição e eleição de novos 
membros para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 5. Deliberações: Por unanimidade e 
sem reservas, os acionistas deliberaram o que segue: (i) Aprovar a destituição da Sra. Letícia Costa 
Manna Leite, brasileira, casada, engenheira, portador da carteira de identidade nº 851005412/D, 
expedida pelo CREA-RJ, inscrita no CPF sob o nº 852.302.517-00, do cargo de membro titular e 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleita em 29 de março de 
2022. Os acionistas agradecem a Sra. Letícia Costa Manna Leite pelos serviços prestados, dando a 
mais ampla, rasa e geral quitação pelo período em que atuou como membro do Conselho de Admi-
nistração da Companhia. Aprovar a eleição da Sra. Mariana de Mello Vaz Albuquerque, brasileira, 
casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 106794993, expedida pelo IFP/RJ, inscrita 
no CPF sob o nº 081.491.117-00, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha nº 26, Centro, 
Rio de Janeiro-RJ, como membro titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 
A Conselheira ora eleita completará o mandato de 1 (um) ano de seu antecessor, a se encerrar 
quando da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social do ano de 2022, 
podendo ser reeleita. O membro do Conselho de Administração ora eleita, declara não estar incurso 
em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil, tomando posse 
de seu cargo imediatamente, mediante assinatura de termo apartado, o qual será lavrado em livro 
próprio. (ii) Aprovar a destituição do Sr. Rodrigo Figueiredo Soria, brasileiro, casado, engenheiro de 
produção, portador da carteira de identidade nº 10630734-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF 
sob o nº 075.016.667-33, do cargo de membro titular e Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, 
para o qual foi eleito em 29 de março de 2022. Os acionistas agradecem o Sr. Rodrigo Figueiredo Soria 
pelos serviços prestados, dando a mais ampla, rasa e geral quitação pelo período em que atuou como 
membro do Conselho Fiscal da Companhia. Aprovar a eleição do Sr. Leonardo de Souza Pereira, 
brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 11331073-4, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 052.238.927-98, com endereço comercial na Avenida 
Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro-RJ, como membro titular e Presidente do Conselho Fiscal 
da Companhia. O Conselheiro ora eleito completará o mandato de 1 (um) ano de seu antecessor, a 
se encerrar quando da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do exercício social do ano 
de 2022, podendo ser reeleito. O membro do Conselho Fiscal ora eleito, declara não estar incurso em 
nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, tomando posse de 
seu cargo imediatamente, mediante assinatura de termo apartado, o qual será lavrado em livro próprio. 
6. Esclarecimentos: As publicações da Companhia, conforme determina o artigo 289 da Lei das S.A. 
serão feitas no jornal Monitor Mercantil. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, 
nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu 
por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi 
por todos assinada. 8. Assinaturas: Mesa: Anderson Lanna Alves Bittencourt – Presidente; Renata 
Moretzsohn – Secretária. Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais 
Elétricas S.A. Certifico que a presente certidão é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. Rio de 
Janeiro, 31 de maio 2022. [Assinado Digitalmente] Renata Moretzsohn – Secretária da Mesa. Junta 
Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 333.063/22-3 em 04/07/2022. Gisela 
Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Quinta-feira, 07/07/2022.
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