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Ata da Assembleia Geral Ordinária - Realizada em 27/04/2022.
1. Data, Hora e Local: 27/04/2022, às 10:00 (dez) horas, na sede social da Triângulo Mineiro Transmissora S.A. 
(“Companhia”), localizada na Capital e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, Bloco A, 1º andar, Bo-
tafogo. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos os acionistas, 
conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. 3. Mesa: (i) Presidente: Diego Peres da Costa Nascimento; e 
(ii) Secretária: Cristiane Nunes Maia Wandelli. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes 
matérias: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social findo em 31/12/2021; (ii) destinação do resultado; (iii) o Relatório da Administração 
da Companhia; (iv) a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; (v) a eleição dos 
membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (vi) a fixação da remuneração anual global dos administradores 
da Companhia; e (vii) a fixação da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.  
5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo Presiden-
te e aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados 
às matérias a serem deliberadas, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme 
previamente disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será feita na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da 
Lei 6.404/76; e (iii) as declarações de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão 
recebidas, numeradas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 
130, §1º, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os 
acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, baseados nas informações fornecidas 
pela Companhia e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do Auditor Independente, as contas dos admi-
nistradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/2021; 
(ii) Foi apurado o montante de R$50.420.000,00 (cinquenta milhões, quatrocentos e vinte mil reais) a título de lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021. Desse montante foi destinado 5% (cinco por cento), equi-
valente a R$2.521.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil reais) para a reserva legal. Do lucro líquido 
ajustado após a retenção da reserva legal, caberia a distribuição de R$ 11.974.750,00 a título de dividendos mínimos 
obrigatórios, entretanto, diante da indisponibilidade de caixa da Sociedade, o lucro líquido ajustado, no montante 
de R$47.899.000,00, será integralmente destinado a reserva especial de lucros; (ii).1 Os acionistas facultam ao 
Conselho de Administração a possibilidade de deliberar, ao longo do exercício social de 2022, acerca do pagamento 
dos dividendos mínimos obrigatórios, condicionado à disponibilidade de caixa da Sociedade. (iii) Aprovar, por una-
nimidade dos votos proferidos o Relatório da Administração da Companhia; (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos 
proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, com man-
dato de 01 ano: 1º Titular: Marcelo Zanatta Estevam, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. 1253333 
SEJSP/MS, e CPF/ME 700.280.521-53, com endereço comercial situado na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, 
Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Lucio Batista Martins, brasileiro, casado, advogado, 
R.G. 290936342 SSP/SP e CPF/ME 291.132.198-71, com endereço comercial situado na Avenida Marginal Direita 
do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 2º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu, brasileiro, 
casado, administrador, R.G. 591715538 SSP/BA e CPF/ME 897.792.235-68, com endereço comercial situado na 
Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100; 2º Suplente: Paula Camila Okii-
shi de Oliveira Cocuzza, brasileira, casada, advogada, R.G. 242295149 SSP/SP e CPF/ME 246.463.478-65, com 
endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo/sp CEP: 05118-100. 3º 
Titular: Ricardo Fraga Abdo, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. 11144016-0 IFP/RJ e CPF/ME 075.562.697-44, 
com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; e 4º Titular: 
Breno do Carmo Moreira Vieira, brasileiro, casado, advogado, R.G. 3.659.860 SSP/DF e CPF/ME 046.784.029-
69, com endereço domiciliar situado na SQS 109, Bloco C, Apto. 508 - Brasília/DF. Foi obtida a confirmação que os 
conselheiros eleitos estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da 
Lei 6.404/76. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis 
e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto 
Social da Companhia. (v) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Con-
selho Fiscal e seus respectivos suplentes, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023: 
1º Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador, R.G. 085.249.866-7 SSP/BA e CPF/
ME 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São 
Paulo/SP, CEP 05118-100; 1º Suplente: Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. 0639774-3 SSP/
MT e CPF/ME 486.886.571-49, com endereço comercial situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 
1731, 15º Andar, sala 1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000; 2º Titular: Fernando Barreto Rezende 
de Oliveira, brasileiro, casado, economista, R.G. 0011653901-6 IFP/RJ e CPF/ME 015.314.357-69, com endereço 
comercial situado na Av. Graça Aranha, 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; e 3º Titular: Leonardo de 
Souza Pereira, brasileiro, divorciado, engenheiro, R.G. 113310734 IFP/RJ e CPF/ME 052.238.927-98, com endereço 
comercial situado na Av. Graça Aranha, 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000. Foi obtida a confirmação 
de que os conselheiros eleitos possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 
6.404/1976 e no Estatuto Social da Companhia para o exercício do cargo de membro do Conselho Fiscal da Compa-
nhia. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assina-
tura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei  6.404/1976 e no Estatuto Social da 
Companhia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 484.214,00, 
como remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; (vii) Aprovar, por una-
nimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 52.797,00, como remuneração dos membros 
do Conselho Fiscal da Companhia. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e 
aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. 
Rio de Janeiro, 27/04/2022. Assinaturas: Mesa: Diego Peres da Costa Nascimento - Presidente; Cristiane Nunes 
Maia Wandelli - Secretária. Acionistas: Furnas Centrais Elétricas S.A. Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia Milão. JUCERJA nº 00004965164 em 23/06/2022. Secretário Geral Jorge Paulo Magdaleno Filho.

Terça-feira, 19/07/2022.
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