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SEGUNDA-FEIRA, 11 de Julho de 2022 SEMPRE EDITORA LTDA
CNPJ 26.198.515/0004-84

CEMIG GERAÇÃO CAMARGOS S.A.
CNPJ 24.286.195/0001-46 – NIRE 31300114104
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 24 de junho de 2022, às 15h15m, por meio de
videoconferência. Convocação e participações: Presentes a acionista que
representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Thadeu Carneiro da Silva.
Dispensadas a publicação da convocação e as presenças do auditor
independente e de membro do Conselho Fiscal, nos termos da Lei 6.404/1976.
Mesa e instalação: O Diretor Thadeu Carneiro da Silva presidiu a reunião,
convidando a mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-lo. Instalada a
reunião, a acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário.
Ordem do dia: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras
relativos ao exercício de 2021; destinação do Lucro Líquido; eleição membros
da Diretoria Executiva; eleição membros do Conselho Fiscal; e, remuneração
individual dos membros do Conselho Fiscal. Deliberações: A acionista deliberou:
1- Considerar sanada a ausência da publicação dos anúncios de
disponibilização, aos acionistas, do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras, em conformidade com a Lei 6.404/1976, haja vista
que estes documentos foram publicados antes da realização desta Assembleia,
conforme item “2”, abaixo. Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras relativos ao exercício de 2021 – aprovar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos
respectivos documentos complementares, referentes ao exercício de 2021,
esclarecendo que estes documentos foram publicados na Central de Balanços
do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 04.05.2022 (hash de
publicação: 8119342D2661E0B910B8EE4CEBC3D9DF1DD08C72), em
conformidade com a Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021. Destinação do Lucro
Líquido – aprovar a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício de
2021, no montante de R$51.135 mil a ser distribuído da seguinte forma: R$2.557
mil para constituição de reserva legal, conforme legislação vigente; R$18.289
mil a título de dividendos mínimos obrigatórios; R$6.000 mil a título de
dividendos intermediários pagos; R$8.711 mil a título de dividendos adicionais;
e R$15.578 mil sejam mantidos no patrimônio líquido para garantir a execução
do programa de investimentos da Companhia. Os dividendos devem ser pagos
aos acionistas até 31-12-2022, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da
Diretoria, fazendo jus ao recebimento os acionistas que tiverem seus nomes
inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas nesta data. 4- Eleição
membros da Diretoria Executiva – eleger os membros da Diretoria Executiva,
para cumprirem novo mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral
Ordinária de 2024: Diretor-Presidente: Thadeu Carneiro da Silva, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, Carteira de Identidade MG 10442183 SSP/MG e
CPF 053415416-69; e, b) para Diretores sem designação específica: Leonardo
George de Magalhães, brasileiro, casado, contador, CPF 617665426-20,
Carteira de Identidade M-4303799-SSP/MG e Demétrio Alexandre Ferreira,
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, Carteira de Identidade MG 3451463
PC/MG e CPF 523436506-91. Os Diretores eleitos declararam,
antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de
atividade mercantil, que preenchem os requisitos legais e não se enquadram em
nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais
normas e regulamentações aplicáveis. Assumiram, ainda, o compromisso solene
de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas
estabelecidos no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios
Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta
Administração do Estado de Minas Gerais. 5- Eleição membros do Conselho
Fiscal – eleger os membros do Conselho Fiscal, para cumprirem mandato de 2
(dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024: membros
efetivos: Eduardo José de Souza, brasileiro, casado, administrador, Carteira de
Identidade 01-005083-D/CRA-MG e CPF 125383616-72, domiciliado em Belo
Horizonte-MG, na Rua dos Médicos, 793, Alípio de Melo, CEP 30840-020; Paulo
César Teodoro Bechtlufft, brasileiro, viúvo, aposentado, Carteira de Identidade
MG153136/SSP-MG e CPF 098795106-82, domiciliado em Belo Horizonte-MG,
na Rua Professor Mercedo Moreira, 55, Itapoã, CEP 31710-340; e, Ronald
Gastão Andrade Reis, brasileiro, divorciado, administrador, Carteira de
Identidade MG104.612/SSP-MG e CPF 007237036-04, domiciliado em Belo
Horizonte-MG, na Rua José Hemetério Andrade, 72/801, Buritis, CEP 30493-
180; e, membros suplentes: Frederico Amaral e Silva, brasileiro, casado,
administrador público, Carteira de Identidade MG 8.800.789-PCE/MG e CPF
066.773.866-51, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rod. Papa João Paulo
II, 4001, Serra Verde, CEP 31630-900, Guilherme Augusto Duarte de Faria,
brasileiro, casado, administrador público, Carteira de Identidade MG7644881-
PCE/MG e CPF 080172116-43, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rod.
Papa João Paulo II, 4001, Serra Verde, CEP 31630-900 e, Paulo Roberto de
Brito Mosqueira, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade 21976-
D/CREA-MG e CPF 162830826-53, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua
Aimorés, 2255/402, Lourdes, CEP 30140-072. Os Conselheiros Frederico
Amaral e Silva e Guilherme Augusto Duarte de Farias são servidores públicos
com vínculo permanente com a Administração Pública, conforme requisito do
parágrafo segundo do artigo 19 do Estatuto Social e do parágrafo segundo do
artigo 26 da Lei 13.303/2016. Os Conselheiros eleitos declararam,
antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de
atividade mercantil, que preenchem os requisitos legais e não se enquadram em
nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais
normas e regulamentações aplicáveis. Assumiram, ainda, o compromisso solene
de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas
estabelecidos no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios
Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta
Administração do Estado de Minas Gerais. 6- Remuneração individual dos
membros do Conselho Fiscal – fixar a remuneração individual mensal dos
membros efetivos do Conselho Fiscal no valor de R$1.212,00 (um mil, duzentos
e doze reais), na forma do §3º do artigo 162 da Lei 6.404/1976. Os membros
suplentes somente farão jus à remuneração no caso de ausência definitiva do
seu respectivo membro efetivo. O Presidente informou que: a) não será instalado
o Comitê de Auditoria Estatutário, tendo em vista que a Companhia registrou, no
exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a R$90.000.000,00
(noventa milhões de reais), conforme §3º do art. 8º do Decreto 47.105/2016 e
art. 20 do Estatuto Social; b) conforme o parágrafo segundo do artigo 12 do
Estatuto Social, os cargos e funções relativos à Diretoria Executiva serão
exercidos sem nenhuma remuneração; e, c) as publicações da Companhia,
previstas na Lei 6.404/1976, deverão ser efetuadas na Central de Balanços do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em conformidade com a
Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021, e, em casos aplicáveis, no jornal “O
Tempo”, sem prejuízo de eventual publicação em outros jornais. Encerramento:
Franqueada a palavra e como ninguém se manifestou, lavrou-se a presente ata
que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa.) Denis Teixeira
Ferreira Dias, pela Cemig Geração e Transmissão S.A.- Cemig GT. Thadeu
Carneiro da Silva, pela Diretoria Executiva. Confere com o original. Certifico o
registro sob o nº 9450120 em 05/07/2022, protocolo 22/330.245-7. Marinely de
Paula Bomfim Secretária-Geral.

CEMIG GERAÇÃO ITUTINGA S.A.
CNPJ 24.285.911/0001-70 – NIRE 31300114074
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 24 de junho de 2022, às 15h30min, por meio de
videoconferência. Convocação e participações: Presentes a acionista que
representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Thadeu Carneiro da Silva.
Dispensadas a publicação da convocação e as presenças do auditor
independente e de membro do Conselho Fiscal, nos termos da Lei 6.404/1976.
Mesa e instalação: O Diretor Thadeu Carneiro da Silva presidiu a reunião,
convidando a mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-lo. Instalada a
reunião, a acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário.
Ordem do dia: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras
relativos ao exercício de 2021; destinação do Lucro Líquido; eleição membros
da Diretoria Executiva; eleição membros do Conselho Fiscal; e, remuneração
individual dos membros do Conselho Fiscal. Deliberações: A acionista deliberou:
1- Considerar sanada a ausência da publicação dos anúncios de
disponibilização, aos acionistas, do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras, em conformidade com a Lei 6.404/1976, haja vista
que estes documentos foram publicados antes da realização desta Assembleia,
conforme item “2”, abaixo. 2- Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras relativos ao exercício de 2021 – aprovar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos
respectivos documentos complementares, referentes ao exercício de 2021,
esclarecendo que estes documentos foram publicados na Central de Balanços
do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 04.05.2022, (hash de
publicação: 8F924E7586D2B7B1F2B252410DDF9019B0535FDC), em
conformidade com a Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021. 3- Destinação do
Lucro Líquido – aprovar a proposta de destinação do Lucro Líquido do exercício
de 2021, no montante de R$60.397 mil, a ser destinado da seguinte forma:
R$3.020 mil para constituição de reserva legal, conforme legislação vigente;
R$23.877 mil para constituição de reserva especial, a serem pagos como
dividendos assim que a situação financeira da Companhia o permitir; R$7.500
mil de dividendos intermediários pagos; R$21.189 mil a título de dividendos
mínimos obrigatórios; R$4.811 mil a título de dividendos adicionais, a serem
pagos aos acionistas até 31-12-2022, conforme disponibilidade de Caixa e a
critério da Diretoria, fazendo jus ao recebimento os acionistas que tiverem seus
nomes inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas nesta data. 4-
Eleição membros da Diretoria Executiva – eleger os membros da Diretoria
Executiva, para cumprirem novo mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a
Assembleia Geral Ordinária de 2024: Diretor-Presidente: Thadeu Carneiro da
Silva, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, Carteira de Identidade MG
10442183 SSP/MG e CPF 053415416-69; e Diretores sem designação
específica: Demétrio Alexandre Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, Carteira de Identidade MG 3451463 PC/MG e CPF 523436506-91 e
Leonardo George de Magalhães, brasileiro, casado, contador, CPF 617665426-
20, Carteira de Identidade M-4303799-SSP/MG. Todos os eleitos são
domiciliados em Belo Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1200, Santo Agostinho,
CEP 30190-924. Os Diretores eleitos declararam, antecipadamente, que não
incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que
preenchem os requisitos legais e não se enquadram em nenhuma das vedações
descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e
regulamentações aplicáveis. Assumiram, ainda, o compromisso solene de
conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos
no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig
e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do
Estado de Minas Gerais. 5- Eleição membros do Conselho Fiscal – eleger os
membros do Conselho Fiscal, para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, ou
seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024: membros efetivos: Eduardo
José de Souza, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade 01-
005083-D/CRA-MG e CPF 125383616-72, domiciliado em Belo Horizonte-MG,
na Rua dos Médicos, 793, Alípio de Melo, CEP 30840-020; Paulo César Teodoro
Bechtlufft, brasileiro, viúvo, aposentado, Carteira de Identidade MG153136/SSP-
MG e CPF 098795106-82, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Professor
Mercedo Moreira, 55, Itapoã, CEP 31710-340; e, Ronald Gastão Andrade Reis,
brasileiro, divorciado, administrador, Carteira de Identidade MG104.612/SSP-
MG e CPF 007237036-04, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua José
Hemetério Andrade, 72/801, Buritis, CEP 30493-180; e, seus respectivos
suplentes: Douglas Augusto Oliveira Cabido, brasileiro, solteiro, administrador
público, Carteira de Identidade 05383440755-CNH e CPF 122057326-41,
domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rod. Papa João Paulo II, 4001, Prédio
Gerais, 8° andar, CEP 31630-900; Frederico Amaral e Silva, brasileiro, casado,
administrador público, Carteira de Identidade MG 8.800.789-PCE/MG e CPF
066.773.866-51, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rod. Papa João Paulo
II, 4001, Serra Verde, CEP 31630-900;e Paulo Roberto de Brito Mosqueira,
brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade 21976-D/CREA-MG e
CPF 162830826-53, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Aimorés,
2255/402, Lourdes, CEP 30140-072. Os Conselheiros Douglas Augusto Oliveira
Cabido e Frederico Amaral e Silva são servidores público com vínculo
permanente com a Administração Pública, conforme requisito do parágrafo
segundo do artigo 19 do Estatuto Social e do parágrafo segundo do artigo 26 da
Lei 13.303/2016. Os Conselheiros eleitos declararam, antecipadamente, que
não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que
preenchem os requisitos legais e não se enquadram em nenhuma das vedações
descritas na Lei 6.404/1976, Lei 13.303/2016 e demais normas e
regulamentações aplicáveis. Assumiram, ainda, o compromisso solene de
conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabelecidos
no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig
e no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do
Estado de Minas Gerais. 6- Remuneração individual dos membros do Conselho
Fiscal – fixar a remuneração individual mensal dos membros efetivos do
Conselho Fiscal no valor de R$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), na
forma do §3º do artigo 162 da Lei 6.404/1976. Os membros suplentes somente
farão jus à remuneração no caso de ausência definitiva do seu respectivo
membro efetivo. O Presidente informou que: a) não será instalado o Comitê de
Auditoria Estatutário, tendo em vista que a Companhia registrou, no exercício
social anterior, receita operacional bruta inferior a R$90.000.000,00 (noventa
milhões de reais), conforme §3º do art. 8º do Decreto 47.105/2016 e art. 20 do
Estatuto Social; b) conforme o parágrafo segundo do artigo 12 do Estatuto
Social, os cargos e funções relativos à Diretoria Executiva serão exercidos sem
nenhuma remuneração; e, c) as publicações da Companhia, previstas na Lei
6.404/1976, deverão ser efetuadas na Central de Balanços do Sistema Público
de Escrituração Digital – SPED, em conformidade com a Portaria ME nº 12071
de 07/10/2021, e, em casos aplicáveis, no jornal “O Tempo”, sem prejuízo de
eventual publicação em outros jornais. Encerramento: Franqueada a palavra e
como ninguém se manifestou, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi
assinada pelos presentes. aa.) Denis Teixeira Ferreira Dias, pela Cemig
Geração e Transmissão S.A.- Cemig GT. Thadeu Carneiro da Silva, pela
Diretoria Executiva. Confere com o original. Certifico o registro sob o nº 9450000
em 05/07/2022, protocolo 223304271-01/07/2022. Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral.

CEMIG GERAÇÃO LESTE S.A.
CNPJ 24.286.169/0001-18 – NIRE 31300114091
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 24 de junho de 2022, às 15h45min, por meio de
videoconferência. Convocação e participações: Presentes a acionista que
representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Thadeu Carneiro da Silva.
Dispensadas a publicação da convocação e as presenças do auditor
independente e de membro do Conselho Fiscal, nos termos da Lei 6.404/1976.
Mesa e instalação: O Diretor Dimas Costa presidiu a reunião, convidando a mim,
Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-lo. Instalada a reunião, a acionista
aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário. Ordem do dia:
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício
de 2021; destinação do Lucro Líquido; eleição membros da Diretoria Executiva;
eleição membros do Conselho Fiscal; e, remuneração individual dos membros
do Conselho Fiscal. Deliberações: A acionista deliberou: 1- Considerar sanada
a ausência da publicação dos anúncios de disponibilização, aos acionistas, do
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, em conformidade
com a Lei 6.404/1976, haja vista que estes documentos foram publicados antes
da realização desta Assembleia, conforme item “2”, abaixo. Relatório da
Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício de 2021 –
aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras,
acompanhados dos respectivos documentos complementares, referentes ao
exercício de 2021, esclarecendo que estes documentos foram publicados na
Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em
04.05.2022, (hash de publicação nº
46234C56472DCF8385F3E2DDA319E761B87E5FEB) em conformidade com a
Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021, e, em casos aplicáveis, no jornal “O
Tempo”. 3- Destinação do Lucro Líquido – aprovar a proposta de destinação do
Lucro Líquido do exercício de 2021, no montante de R$40.696 mil, a ser
destinado da seguinte forma: R$2.035 mil para constituição de reserva legal,
conforme legislação vigente; R$19.330 mil para constituição de reserva especial,
a serem pagos como dividendos assim que a situação financeira da Companhia
o permitir; R$19.331 mil a título de dividendos mínimos obrigatórios. 4- Eleição
membros da Diretoria Executiva – eleger os membros da Diretoria Executiva,
para cumprirem novo mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral
Ordinária de 2024: Diretor-Presidente: Thadeu Carneiro da Silva, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, Carteira de Identidade MG 10442183 SSP/MG e
CPF 053415416-69; e Diretores sem designação específica: Demétrio
Alexandre Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, Carteira de
Identidade MG 3451463 PC/MG e CPF 523436506-91 e Leonardo George de
Magalhães, brasileiro, casado, contador, CPF 617665426-20, Carteira de
Identidade M-4303799-SSP/MG. Todos os eleitos são domiciliados em Belo
Horizonte-MG, na Av. Barbacena, 1200, Santo Agostinho, CEP 30190-924. Os
Diretores eleitos declararam, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma
proibição no exercício de atividademercantil, que preenchem os requisitos legais
e não se enquadram em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976,
Lei 13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiram,
ainda, o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios,
valores éticos e normas estabelecidos no Código de Conduta Profissional e
Declaração de Princípios Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do
Servidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. 5- Eleição
membros do Conselho Fiscal – eleger os membros do Conselho Fiscal, para
cumprirem mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária
de 2024: membros efetivos: Eduardo José de Souza, brasileiro, casado,
administrador, Carteira de Identidade 01-005083-D/CRA-MG e CPF 125383616-
72, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua dos Médicos, 793, Alípio de
Melo, CEP 30840-020; Paulo César Teodoro Bechtlufft, brasileiro, viúvo,
aposentado, Carteira de Identidade MG153136/SSP-MG e CPF 098795106-82,
domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Professor Mercedo Moreira, 55,
Itapoã, CEP 31710-340; e, Ronald Gastão Andrade Reis, brasileiro, divorciado,
administrador, Carteira de Identidade MG104.612/SSP-MG e CPF 007237036-
04, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua José Hemetério Andrade,
72/801, Buritis, CEP 30493-180; e, seus respectivos suplentes: Frederico Amaral
e Silva, brasileiro, casado, administrador público, Carteira de Identidade MG
8.800.789-PCE/MG e CPF 066.773.866-51, domiciliado em Belo Horizonte-MG,
na Rod. Papa João Paulo II, 4001, Serra Verde, CEP 31630-900; Guilherme
Augusto Duarte de Faria, brasileiro, casado, administrador público, Carteira de
Identidade MG7644881-PCE/MG e CPF 080172116-43, domiciliado em Belo
Horizonte-MG, na Rod. Papa João Paulo II, 4001, Serra Verde, CEP 31630-900;
e, Paulo Roberto de Brito Mosqueira, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de
Identidade 21976-D/CREA-MG e CPF 162830826-53, domiciliado em Belo
Horizonte-MG, na Rua Aimorés, 2255/402, Lourdes, CEP 30140-072.; e. Os
Conselheiros Frederico Amaral e Silva e Guilherme Augusto Duarte de Faria são
servidores públicos com vínculo permanente com a Administração Pública,
conforme requisito do parágrafo segundo do artigo 19 do Estatuto Social e do
parágrafo segundo do artigo 26 da Lei 13.303/2016. Os Conselheiros eleitos
declararam, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no
exercício de atividade mercantil, que preenchem os requisitos legais e não se
enquadram em nenhuma das vedações descritas na Lei 6.404/1976, Lei
13.303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis. Assumiram, ainda,
o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores
éticos e normas estabelecidos no Código de Conduta Profissional e Declaração
de Princípios Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor Público
e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais. 6- Remuneração individual
dos membros do Conselho Fiscal – fixar a remuneração individual mensal dos
membros efetivos do Conselho Fiscal no valor de R$1.212,00 (um mil, duzentos
e doze reais), na forma do §3º do artigo 162 da Lei 6.404/1976. Os membros
suplentes somente farão jus à remuneração no caso de ausência definitiva do
seu respectivo membro efetivo. O Presidente informou que: a) não será instalado
o Comitê de Auditoria Estatutário, tendo em vista que a Companhia registrou, no
exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a R$90.000.000,00
(noventa milhões de reais), conforme §3º do art. 8º do Decreto 47.105/2016 e
art. 20 do Estatuto Social; b) conforme o parágrafo segundo do artigo 12 do
Estatuto Social, os cargos e funções relativos à Diretoria Executiva serão
exercidos sem nenhuma remuneração; e, c) as publicações da Companhia,
previstas na Lei 6.404/1976, deverão ser efetuadas na Central de Balanços do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em conformidade com a
Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021, e, em casos aplicáveis, no jornal “O
Tempo”, sem prejuízo de eventual publicação em outros jornais. Encerramento:
Franqueada a palavra e como ninguém se manifestou, lavrou-se a presente ata
que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa.) Denis Teixeira
Ferreira Dias, pela Cemig Geração e Transmissão S.A.- Cemig GT. Thadeu
Carneiro da Silva, pela Diretoria Executiva. Confere com o original. Certifico o
registro sob o nº 9452545 em 06/07/2022, protocolo 223333140 - 05/07/2022.
Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

EDITALDE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA
REUNIÃO DE SÓCIOS DAEMPRESA SELETAE BOAZINHA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 21.824.073/0001-78 - NIRE: 312.1133696-9

Ficam convocados os sócios da sociedade SELETA E BOAZINHA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o número
21.824.073/0001-78, NIRE: 312.1133696-9, com sede na Fazenda Olaria, S/N, Zona Rural,
CEP 39.560-000, Município de Salinas, Estado de Minas Gerais, quais sejam, (i) ANTONIO
EUSTAQUIO RODRIGUES, CPF nº.090.464.026-49; (ii) RENATA ROMUALDO
RODRIGUES, CPF nº 035.534.366-54; (iii) FERNANDA ROMUALDO RODRIGUES,
CPF 064.915.366-96 e (iv) DANIELA ROMUALDO RODRIGUES MIGLIO, CPF
077.544.576-28 para se reunirem em assembleia/reunião de sócios a realizar-se, em primeira
convocação com a presença de titulares de no mínimo três quartos do capital social, no dia
20/07/2022, às 14h00min e, em segunda convocação, com qualquer número de titulares do
capital social, no dia 20/07/2022, às 15h00min, na sede da sociedade na Fazenda Olaria, S/N,
Zona Rural, CEP 39.560-000, Município de Salinas, Estado de Minas Gerais, para apreciar e
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (a) deliberar e aprovar a alteração do contrato
social para tornar expressa a possibilidade de inclusão e eleição de administrador não sócio
da sociedade; (b) deliberar e aprovar a inclusão e eleição de novo administrador; (c) deliberar/
aprovar a alteração do contrato social para formalizar a retirada da sócia FERNANDA
ROMUALDO RODRIGUES, CPF 064.915.366-96, por seu requerimento, tendo em vista o
exercício de seu direito de recesso, por meio de notificação formal feita aos demais sócios; (d)
deliberar e aprovar o início processo para apuração e pagamento dos haveres devidos à sócia
retirante, na forma do contrato social e da lei vigente; (e) deliberar e aprovar outras alterações
no contrato social; (f) outros assuntos de interesse da Sociedade. Todos os documentos
relativos à ordem do dia estarão disponíveis na sede da Sociedade. Os sócios que não puderem
comparecer na reunião pessoalmente poderão ser fazerem representar reunião por outro sócio,
ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados,
devendo o instrumento ser levado ao registro juntamente com a ata, desde que tenham poderes
especiais e específicos, suficientes para debater e votar as matérias constantes da ordem do dia,
na forma do Contrato Social. Salinas, 07 de julho de 2022.

ANTÔNIO EUSTÁQUIO RODRIGUES - CPF nº 090.464.026-49 - Administrador
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2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 11 de julho de 2022, 09:43:27

Publicidade Legal Digital - 11 de Julho de 2022 pdf
Código do documento dad1092a-fbf3-43be-8775-b5aa26293888

Assinaturas
Poliana Helena de Souza Queiros Araújo
poliana.helena@otempo.com.br
Assinou

Eventos do documento

11 Jul 2022, 09:39:48
Documento dad1092a-fbf3-43be-8775-b5aa26293888 criado por POLIANA HELENA DE SOUZA QUEIROS ARAÚJO
(21e5ad5a-9bf4-4fd3-acf6-7448d9c43d2b). Email:poliana.helena@otempo.com.br. - DATE_ATOM:
2022-07-11T09:39:48-03:00

11 Jul 2022, 09:41:45
Assinaturas iniciadas por POLIANA HELENA DE SOUZA QUEIROS ARAÚJO (21e5ad5a-9bf4-4fd3-
acf6-7448d9c43d2b). Email: poliana.helena@otempo.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-11T09:41:45-03:00

11 Jul 2022, 09:41:54
POLIANA HELENA DE SOUZA QUEIROS ARAÚJO Assinou (21e5ad5a-9bf4-4fd3-acf6-7448d9c43d2b) - Email:
poliana.helena@otempo.com.br - IP: 189.43.78.78 (sempreeditora-G2-0-3-1512156-iacc01.cem.embratel.net.br
porta: 44274) - Documento de identificação informado: 089.460.976-98 - DATE_ATOM: 2022-07-11T09:41:54-03:00

Hash do documento original
(SHA256):7a7a57bd19177530028568efa0a83a4e91e3ef30d9be4604cf2c4747986f43bd
(SHA512):867c56df0fbde8e03df6577a58aa64dc220280c1935bb807a7b25e488f2e5f18655a821a7b4e30d3ebb6cb151c5a5f80a87928f2e906bfedd5e17d46f35fea02

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


		2022-07-11T09:43:38-0300




