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SEXTA-FEIRA, 22 de Julho de 2022

SEMPRE EDITORA LTDA
CNPJ 26.198.515/0004-84

Companhia de Transmissão Centroeste de Minas

CNPJ 07.070.850/0001-05 - NIRE 31.3.0010690-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 24 de junho de 2022, às 17:30 horas, por meio de videoconferência. Convocação e participações: Presente a acionista que representava a
totalidade do Capital Social. 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 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
C80A3091204C6D8183285039658623FAE4D93414), em conformidade com a Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021. Destinação do Lucro Líquido de 2021 – destinar
o Lucro Líquido do exercício de 2021 no montante de R$29.223 mil a ser distribuído da seguinte forma: a) R$84 mil para constituição de reserva legal, conforme
legislação vigente; b) R$8.781 mil para constituição de reserva especial, a ser pago como dividendo assim que a situação financeira da Companhia o permitir; c)
R$14.570 mil a título de dividendos mínimos obrigatórios;d) R$5.788 mil a título de dividendos adicionais propostos. 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. Eleição membros da Diretoria Executiva - Eleger os membros da Diretoria Executiva, para cumprirem o 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 MG10442183-SSP/MG, CPF 053.415.416-69; e, Diretores: Leonardo George de Magalhães, brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade M-
4303799-SSP/MG e CPF 617.665.426-20 e Adilson Dias Mattos, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, Carteira de Identidade MG3-431330/SSP-MG e CPF
560.101.926-68. 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 o novo mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024: como membro efetivo, 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; e, como membro suplente, Douglas Augusto Oliveira Cabido, brasileiro, solteiro, administrador público, Carteira de
Identidade MG18018493/SSP-MG e CPF 122.057.326-41, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rod. Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 8° andar, CEP
31630-900; como membro efetivo, Nelson Tamietti, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade MG12508830/SSP-MG e CPF 402872466-04,
domiciliado em Vila Velha - ES, na Avenida Estudante Jose Júlio de Souza, 1372 – Apto 1604, Praia de Itaparica, CEP 29102-010, e, como membro suplente,
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; como membro efetivo, 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, como membro suplente, 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. Os Conselheiros Douglas Augusto Oliveira
Cabido, 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 mensal dos membros efetivos dos
Conselhos Fiscais – aprovar a remuneração individual mensal dos membros efetivos dos Conselhos Fiscais 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: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, fo i assinada por todos os presentes.
aa.) DenisTeixeiraFerreira Dias, pela Cemig Geração e Transmissão S.A. – Cemig GT Thadeu Carneiro da Silva, Diretor. Confere com o original. Certifico o registro
sob o nº 9459569 em 11/07/2022, protocolo o 22/340.968-5. Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CEMIG DISTRIBUIÇÃO -SA

COMARCA DE ARCOS/MG - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS
Saibam todos quantos o presente edital de intimação virem que perante a 1ª
Vara Cível, Crime e JIJ desta Comarca de Arcos, Estado de Minas Gerais,
tramita uma Ação de Constituição de Servidão Administrativa, autuada sob o nº
5001511-18.2019.8.13.0042 requerida por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A em face
Cimento Maua S.A. Constitui objeto da Ação o seguinte bem: um terreno rural
de 75 hectares, 75 ares e 23 centiares, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis de Arcos/MG, sob a matrícula nº 3.715. Expediu-se o presente edital
para conhecimento de terceiros interessados, na forma do artigo 34, do Decreto
Lei 3365/41, da sentença: "...Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado
(ID 4970802998), resolvendo o mérito da ação, nos termos do artigo 487, III, "b",
do CPC. #." Os interessados terão o prazo de 10 (dez) dias para impugnar o
presente edital e/ou requerer o que entender de direito. Para conhecimento de
todos, especialmente dos interessados, publica-se o presente edital na forma da
lei. Arcos, 13 de junho de 2022. Juíza de Direito ___________ Dra. Juliana de
Almeida Teixeira Goulart.

Cemig PCH S.A.

CNPJ 04.739.936/0001-90 – NIRE 31300016251

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 24 de junho de 2022, às 17 horas, 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 dosmembros 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: 321FFCA7EDB3D11CFD3E1A555CE39E0BFFFEE11E), 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$30.856 mil, acrescido da
realização da reserva de ajuste de avaliação, no montante de R$2.218 mil, totalizando R$33.074 mil da seguinte forma: a) R$1.543 mil para constituição de reserva
legal, conforme legislação vigente; b) R$18.302 mil a título de dividendos intermediários pagos; c) R$13.229 mil a título de dividendos adicionais. 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 na data da Assembleia Geral 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: Francisco Luiz Moreira Penna, brasileiro, separado, administrador, Carteira de Identidade
MG73162/SSP-MG e CPF 092294006-10, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Itapemirim, 766/102, Serra, CEP 30240-000; Nelson Tamietti, brasileiro,
casado, administrador, Carteira de Identidade MG12508830/SSP-MG e CPF 402872466-04, domiciliado em Vila Velha - ES, na Avenida Estudante Jose Júlio de
Souza, 1372 – Apto 1604, Praia de Itaparica, CEP 29102-010; 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, 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 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. Os Conselheiros Douglas Augusto Oliveira Cabido e Frederico Amaral e Silva 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. Confere com o original. Certifico o registro sob o nº 9466088 em 13/07/2022, protocolo 223341886. Mar inely de Paula
Bomfim Secretária-Geral

COMARCA DE PARACATU - PRIMEIRA VARA CÍVEL- EDITAL PARA
CONHECIMENTO DE TERCEIROS ¿ PRAZO DEZ DIAS - (artigo 34 do Decreto
Lei 3365/41). A Dra. Paula Roschel Husaluk, Juíza de Direito em exercício na
1ª Vara desta Comarca, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc... Faz
saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria da Primeira Vara Cível, se processam os termos da
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - DE SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA nº 5000190-51.2021.8.13.0470, movida pela CEMIG
DISTRIBUICAO S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº
06.981.180/0001-16, representado pelo procurador Sergio Carneiro Rosi,
inscrito na OAB/MG 71.639, em face de JOÃO BATISTA PASCHOALIN,
brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº M- 185334,
inscrito no CPF sob nº 010.173.736-04, casado com BERNARDETE SILVEIRA
PASCHOALIN, brasileira, inscrita no CPF sob nº 860.996.986-04, ambos
residentes e domiciliados Avenida Paulo Camilo Pena, 602, apartamento 1.202,
Belvedere, Belo Horizonte/MG, representado pelo advogado Matheus
Bonaccorsi Fernandino, inscrito na OAB/MG 88.005, sobre a constituição de
servidão administrativa do imóvel composto por “ Uma parte de terras sita na
Fazenda Curral Queimado, no município de Paracatu, com área de 136,74,00
hectares. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Paracatu, sob nº
45/2.166. ”,que foi declarado de utilidade pública pelo decreto Estadual
numeração especial nº. 449, de 22 de outubro de 2020, publicado no “Minas
Gerais” em 20 de outubro de 2020, foi declarada de utilidade pública,
constituição de servidão, mediante acordo ou judicialmente, terrenos e
benfeitorias necessários à construção da LD Paracatu 4 - Paracatu 8, 138kV do
Sistema CEMIG, bem como imissão provisória na posse para início das obras”.
Para conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado
e afixado na forma da Lei. Paracatu-MG, 4 de abril de 2022. (aa)Elson C.França
Soares, Gerente de Secretaria, assino. Dra. Paula Roschel Husaluk, Juíza de
Direito.

SEXTA-FEIRA, 22 de Julho de 2022

D4Sign 5a4c80a1-1f85-4ffe-b409-bc0c7df82af3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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SEXTA-FEIRA, 22 de Julho de 2022 SEMPRE EDITORA LTDA
CNPJ 26.198.515/0004-84

Cemig Geração Poço Fundo S.A.

CNPJ 04.451.907/0001-28 – NIRE 31300015831

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 24 de junho de 2022, às 17h15min, 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; 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 BC601A66295530E9E15B6DFED25C07
D665F765A9), em conformidade com a Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021. 3- 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: 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; 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; 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
e, Nelson Tamietti, brasileiro, casado, administrador, Carteira de IdentidadeMG12508830/SSP-MG e CPF 402872466-04, domiciliado em Vila Velha - ES, na Avenida
Estudante Jose Júlio de Souza, 1372 – Apto 1604, Praia de Itaparica, CEP 29102-010. Os Conselheiros Douglas Augusto Oliveira Cabido e Frederico Amaral e Silva
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 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 9466085 em 13/07/2022, protocolo 223342734. Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Cemig Geração Oeste S.A.

CNPJ 24.286.218/0001-12 – NIRE 31300114112

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 24 de junho de 2022, às 16 horas, 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
D18253510C8323F260A43B6276ABD2F4DAADCA9F), 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$22.121 mil, da seguinte forma: R$1.106 mil para constituição de reserva legal;
R$10.508 mil para constituição de reserva especial, a ser paga como dividendo assim que a situação financeira da Companhia o permitir; R$10.507 mil mantidos
no Patrimônio Líquido, na conta de Reserva de Retenção de Lucros, para garantir a execução do Programa de Investimentos da Companhia. 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,
membros 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 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 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 9466087 em 13/07/2022, protocolo 223342505. Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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Rosal Energia S.A.

CNPJ 03.475.839/0001-74 – NIRE 31300021301

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, horário e local: 24 de junho de 2022, às 18 horas, por meio de videoconferência.Convocação e participações: Presente a acionista que representava a
totalidade do Capital Social. 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 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
BA10D5D51B2165D8330C0F8DFD75EC8EBEBD999D), em conformidade com a Portaria ME nº 12071 de 07/10/2021. Destinação do Lucro Líquido de 2021 –
destinar o Lucro Líquido do exercício de 2021 no montante de R$28.500 mil que, somado à realização da reserva de ajustes de avaliação, no valor de R$2.052 mil,
totaliza R$30.552 mil, a ser destinado da seguinte forma: a) R$15.300 mil de dividendos intermediários pagos; b) R$15.252 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. Eleição membros da Diretoria Executiva – Eleger os membros da Diretoria Executiva, para
cumprirem o 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 MG10442183-SSP/MG, CPF 053.415.416-69; e, Diretores: Leonardo Gomes de Magalhães, brasileiro, casado,
contador, Carteira de Identidade M-4303799-SSP/MG e CPF 617.665.426-20 e Demétrio Alexandre Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, Carteira de
Identidade MG 3451463 SSP/MG e CPF 523436506-91, todos 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. Eleição membros do Conselho
Fiscal - Eleger os membros do Conselho Fiscal, para cumprirem o novo mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024: como membro
efetivo, Douglas Augusto Oliveira Cabido, brasileiro, solteiro, administrador público, Carteira de Identidade MG18018493/SSP-MG e CPF 122.057.326-41,
domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rod. Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 8° andar, CEP 31630-900 e, como membro suplente, 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; como membro efetivo, João Alan Haddad, brasileiro, em união estável, administrador, domiciliado em Belo
Horizonte/MG, na R. Herculano de Freitas, 190, apto 301, Gutierrez, CEP 30441-039, Carteira de Identidade MG-1.034.114, SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o
nº 220.071.136-00 e, como membro suplente, 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; como membro efetivo, 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, como membro suplente, Nelson Tamietti, brasileiro, casado, administrador, Carteira de
Identidade MG12508830/SSP-MG e CPF 402872466-04, domiciliado em Vila Velha - ES, na Avenida Estudante Jose Júlio de Souza, 1372 – Apto 1604, Praia de
Itaparica, CEP 29102-010. Os Conselheiros Douglas Augusto Oliveira Cabido e Silva, 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 – aprovar a remuneração individual mensal dos membros efetivos dos Conselhos
Fiscais 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: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou
esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. aa.)Denis Teixeira Ferreira Dias, pela Cemig Geração e Transmissão S.A. – Cemig GT.
Thadeu Carneiro da Silva, Diretor. Confere com o original. Certifico o registro sob o nº 9460524 em 11/07/2022, protocolo 22/341.292-9. Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral.
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