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Mez 4 Energia S.A.
CNPJ/ME 31.231.479/0001-09 - NIRE 35.300.583.400

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2022
1. Data, Hora e Local: No dia 25 de fevereiro de 2022, às 15:00hs na sede da Mez 4 Energia S.A. 
(“Companhia” ou “Emissora”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Ibi-
rapuera, S/N, Anexo 1.753, Indianápolis, CEP 04029-200. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976, em virtude da presen-
ça dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, a saber Mez T1 Trans-
missora e Participações S.A., Pacto Geração e Transmissão S.A. e Marcelo Macedo da Fonseca. 3. 
Mesa: Presidente: Maurício Ernesto Gradjean Zarzur; Secretário: Kelly Christine dos Santos. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série 
única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com 
esforços restritos, no valor total de R$ 36.500.000,00 (trinta e seis milhões e quinhentos mil reais) 
(“Emissão” e “Debêntures”); (ii) a outorga de cessão fiduciária sobre determinados direitos creditórios da 
Companhia e direitos sobre recursos mantidos e/ou depositados em conta de titularidade da Companha, 
conforme descritos abaixo, como garantia às obrigações assumidas pela Companhia na Emissão; e (iii) 
autorizar a Diretoria e/ou eventuais procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar 
todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à realização da Emissão e à constituição das 
garantias mencionadas no item (ii) acima, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura de 
Emissão (conforme definido abaixo), bem como, ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Dire-
toria e/ou eventuais procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emis-
são. 5. Deliberações: A Acionista, sem ressalvas ou emendas, aprovou integralmente as seguintes de-
liberações: (i) Realizar a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Companhia (“Oferta”), nos termos do 
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da MEZ 4 Energia S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, 
na qualidade de emissora, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente 
Fiduciário”), na qualidade de representante da comunhão dos titulares das Debêntures (respectivamen-
te, “Debenturistas” e “Escritura de Emissão”), MEZ Energia e Participações Ltda., na qualidade de fiado-
ra MEZ T1 Transmissora e Participações S.A., Pacto Geração e Transmissão S.A. e Marcelo Macedo da 
Fonseca, na qualidade de acionistas, com as seguintes características e condições: a) Valor Total da 
Emissão: o Valor Total da Emissão será de R$ 36.500.000,00 (trinta e seis milhões e quinhentos mil 
reais), na Data de Emissão, conforme definida abaixo; b) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos 
legais, a data de emissão das Debêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emis-
são”); c) Número da Emissão: a Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Compa-
nhia; d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil 
reais), na Data de Emissão; e) Amortização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário 
Atualizado será amortizado em 42 (quarenta e duas) parcelas semestrais, sempre no dia 15 dos meses 
de janeiro e julho de cada ano, sendo a última parcela devida na Data de Vencimento das Debêntures, 
conforme cronograma previsto na Escritura de Emissão. f) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 
36.500 (trinta e seis mil e quinhentas) Debêntures; g) Número de Séries: a Emissão será realizada em 
série única; h) Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real com garantia adicional fide-
jussória, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações; i) Garantia Fidejussória: 
Para assegurar o fiel, integral e pontual cumprimento de quaisquer das obrigações principais, acessórias 
e/ou moratórias, presentes e/ou futuras, assumidas ou que venham a sê-lo, perante os Debenturistas no 
âmbito da Emissão, nos termos da Escritura de Emissão, o que inclui, mas não se limita, o pagamento 
das Debêntures, abrangendo o Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido abaixo), Remune-
ração (conforme definido abaixo), bem como o ressarcimento de todo e qualquer custo, encargo, despe-
sa ou importância que comprovadamente o Agente Fiduciário, agindo como representante e em benefí-
cio dos Debenturistas, venha a desembolsar por conta, inclusive, da constituição e/ou aperfeiçoamento 
das Garantias (conforme definido abaixo), e todos e quaisquer outros pagamentos devidos pela Emisso-
ra no âmbito da Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia (conforme definido abaixo), incluindo 
o pagamento dos custos, comissões, encargos e despesas da Escritura de Emissão e a totalidade das 
obrigações acessórias, tais como, mas não se limitando, a encargos moratórios, multas, penalidades, 
despesas, custas, honorários extrajudiciais ou arbitrados em juízo, indenizações decorrentes de deci-
sões transitadas em julgado, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, bem como 
todo e qualquer custo ou despesa incorrido pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedi-
mentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerro-
gativas dos Debenturistas e da execução de garantias prestadas e quaisquer outros acréscimos devidos 
ao Agente Fiduciário, decorrentes da Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia (conforme defi-
nidos abaixo) devidamente comprovados (“Obrigações Garantidas”), a Mez Energia e Participações 
Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.027.275/0001-29 (“Fiadora”) se obriga a outorgar fiança, em 
favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (“Fiança”), nos termos e condições des-
critos na Escritura de Emissão; j) Garantias Reais: Para assegurar o fiel, integral e pontual cumprimen-
to das Obrigações Garantidas, as Debêntures contarão com as seguintes garantias (em conjunto, “Ga-
rantias Reais” e, em conjunto com a Fiança, “Garantias”): (a) alienação fiduciária pela Mez T1 Trans-
missora e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.579.834/0001-43, Pacto Geração e 
Transmissão S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.280.311/0001-21 e Marcelo Macedo da Fonseca, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 818.057.721-04 (“Acionistas Diretos”), de acordo com as disposições dos 
artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e dos artigos 40, 100 e 113 da Lei das Sociedades por Ações, 
(i.a) da totalidade das ações de titularidade dos Acionistas Direto, que representam, na data de assina-
tura da Escritura de Emissão, 100% (cem por cento) das ações de emissão da Emissora (“Ações”), bem 
como (ii.a) todas as ações adicionais da Emissora que venham a ser adquiridas a partir da data da Es-
critura de Emissão, seja a que título for (incluindo em virtude de subscrição ou opção, compra, permuta, 
doação, ou qualquer outro modo); (iii.a) todos os títulos derivados das Ações ou de quaisquer ações 
adicionais ou que venham a substituí-las a qualquer título (incluindo em função de desdobramento, 
grupamento, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo 
a Emissora, as ações ou outra operação); (iv.a) o direito de subscrição de Ações de emissão da Emisso-
ra, bem como direitos de preferência e opções; e (v.a) de todos os dividendos, lucros, frutos, rendimen-
tos, pagamentos, créditos e outros direitos econômicos e valores inerentes às Ações alienadas e/ou aos 
outros direitos ou a eles atribuíveis, gerados, declarados, distribuídos, pagos ou creditados a partir da 
data da Escritura de Emissão (incluindo dividendos, juros sobre capital próprio e valores devidos por 
conta de redução de capital, amortização, resgate, reembolso ou outra operação) (“Alienação Fiduciá-
ria de Ações da Emissora”), nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações 
em Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre os Acionistas Direto, o Agente Fiduciário, e a Emissora, 
na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Emissora”); 
(b) cessão fiduciária pela Emissora, nos termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei 4.728, (i.b)ºda to-
talidade dos Direitos Creditórios da Emissora (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios da Emissora); (ii.b) dos direitos creditórios da Emissora (incluindo receitas oriundas 
de apólices de seguros e direitos emergentes) decorrentes dos recursos mantidos e/ou depositados na 
conta vinculada de titularidade da Emissora também cedida fiduciariamente, na qual serão creditados 
todos os Direitos Creditórios da Emissora (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direi-
tos Creditórios da Emissora), bem como todos os créditos e/ou recursos recebidos, depositados ou 
mantidos na referida conta vinculada ou eventualmente em trânsito (inclusive enquanto pendentes em 
virtude do processo de compensação bancária), todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, 
ganhos ou outros rendimentos produzidos com tais créditos ou recursos (“Conta Centralizadora”); (iii.b)
ºde recursos mantidos e/ou depositados em determinadas contas bancárias de titularidade da Emissora, 
sendo uma constituída exclusivamente para a formação de reserva em relação ao valor de principal e 
juros remuneratórios devidos nas datas de pagamento, nos termos da Escritura de Emissão e também 
cedida fiduciariamente (“Contas Reserva das Debêntures”) e outra na qual a Emissora depositará 
mensalmente o equivalente a 1/6 (um sexto) do valor estimado da próxima parcela de amortização do 
Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, acrescido da respectiva Remuneração (“Conta Pa-
gamento das Debêntures”), bem como todos e quaisquer valores e recursos que venham a ser depo-
sitados ou mantidos na Conta Reserva das Debêntures, na Conta Pagamento das Debêntures ou even-
tualmente em trânsito (inclusive enquanto pendentes em virtude do processo de compensação bancá-
ria); e (iv.b)ºde todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos pro-
duzidos com tais créditos ou recursos (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora”), nos 
termos do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras 
Avenças”, celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direi-
tos Creditórios da Emissora” e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da 
Emissora, os “Contratos de Garantia”). k) Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de 
vencimento de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias contados da Data de Emis-
são, vencendo-se, portanto, em 15 de janeiro de 2044 (“Data de Vencimento das Debêntures”), ressal-
vados os Eventos de Vencimento Antecipado (conforme definido abaixo) e as hipóteses Resgate Anteci-
pado Obrigatório, Oferta de Resgate Antecipado e Aquisição Facultativa, com o consequente cancela-
mento da totalidade das Debêntures, conforme previstas na Escritura de Emissão, desde que permitidas 
pela legislação vigente à época; l) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em 
ações de emissão da Emissora; m) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: as Debêntures serão 
emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, e, para todos os 
fins de direito, a titularidade delas será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Es-
criturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na 
B3, conforme o caso, será expedido por esta(s) extrato em nome do Debenturista, que servirá como 
comprovante de titularidade de tais Debêntures; n) Destinação dos Recursos: nos termos do artigo 2º, 
parágrafos 1º e 1º-B, da Lei 12.431/11, do Decreto 8.874/16, das Portarias de Enquadramento, da Re-

solução do Conselho Monetário Nacional nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011, a totalidade dos Recursos 
Líquidos (conforme definido na Escritura) captados pela Companhia por meio da Emissão destinar-se-á 
a pagamentos futuros ou reembolso de gastos que tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vin-
te e quatro) meses da data de encerramento da Oferta, relacionados ao desenvolvimento, construção e 
operação do Projeto (conforme definido abaixo) e quando não destinados diretamente para o que foi 
descrito acima, serão mantidos em instrumentos de caixa ou equivalente de caixa até seu desembolso.

Portaria
Portaria nº 998, de 06 de outubro de 2021, da Secretaria de Plane-
jamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e 
Energia.

Objetivo do Projeto

Construção, operação e manutenção das instalações de trans-
missão caracterizadas no Anexo 6-14 do Edital do Leilão nº 
02/2018-ANEEL, composto pela Subestação 230/69 kV Cruz 
Alta 2,2 x 83 MV, pela implementação de trecho de Linha de Trans-
missão em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 1 
km, compreendido entre o ponto de seccionamento da Linha de 
Transmissão em 230 kV Passo Real - Ijuí 2, e a Subestação Cruz 
Alta 2, e das entradas de linha correspondentes na Subestação 
Cruz Alta 2 (“Projeto”)

Detentora do Projeto MEZ 4 ENERGIA S.A.
Prazo estimado para o início e 
encerramento dos investimentos Início: 28/06/2018 Encerramento: 27/09/2022

Fase Atual do Projeto
O Projeto atualmente encontra-se em 73,61% (setenta e três 
inteiro e sessenta e um centésimos por cento) de sua execução 
física

Volume estimado de recursos 
financeiros necessários para a 
realização do Projeto

R$ 48.211.893,10 (quarenta e oito milhões, duzentos e onze 
mil, oitocentos e noventa e três reais e dez centavos).

Valor das Debêntures que será 
destinado ao Projeto

R$ 36.500.000,00 (trinta e seis milhões e quinhentos mil reais), 
equivalente ao Valor Total da Emissão.

Percentual dos recursos finan-
ceiros necessários ao Projeto em 
relação às Debêntures

As Debêntures representam aproximadamente 75,7% (setenta 
e cinco inteiros e sete décimos por cento) do investimento total 
despendido na realização do Projeto.

o) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 
caso, será atualizado monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (“IPCA”), desde a 
Data de Início da Rentabilidade até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo 
o produto da atualização monetária incorporado ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal 
Unitário, conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado”). A atualização Monetária será calcula-
da conforme fórmula prevista na Escritura de Emissão; p) Remuneração das Debêntures: sobre o Valor 
Nominal Unitário Atualizado incidirão juros correspondentes a 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centési-
mos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescidos exponencialmen-
te da taxa interna de retorno do título público do Tesouro Direto remunerado pelo IPCA, acrescido de 
percentual fixo pré-determinado, a ser pago semestralmente (“Tesouro IPCA com Juros Semestrais”), 
com vencimento em 15 de agosto de 2040 (Tesouro IPCA+2040), baseada na cotação indicativa divul-
gada pela ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (http://www.anbima.com.br), a ser 
apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data da Primeira Data de Integralização 
(“Remuneração”). A Remuneração das Debêntures será calculada de forma exponencial e cumulativa 
pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso (inclusive), em regime de capitalização composta, por Dias 
Úteis decorridos, até a data de seu efetivo pagamento (exclusive). O cálculo da Remuneração obedece-
rá a fórmula prevista na Escritura de Emissão; q) Pagamento de Remuneração: Sem prejuízo dos pa-
gamentos em decorrência de eventual Evento de Vencimento Antecipado (conforme definido abaixo) e 
das hipóteses de Resgate Antecipado Obrigatório, Oferta de Resgate Antecipado e Aquisição Facultati-
va, a Remuneração será paga semestralmente, sendo a primeira parcela devida a partir 16º (décimo 
sexto) mês e 21º (vigésimo primeiro) dia, contado da Data de Emissão, ou seja, em 15 de julho de 2023, 
e as seguintes sempre no dia 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, sendo a última parcela de-
vida na Data de Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento da Remuneração”). r) Resgate 
Antecipado Facultativo: Nos termos do artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei 12.431/11, e da Resolução CMN 
nº 4.751, desde que seja legalmente permitido nos termos no artigo 1º, §1º, inciso II da Lei 12.431/11, 
da regulamentação do CMN ou de outra legislação ou regulamentação aplicável, após o prazo médio 
ponderado de 4 (quatro) anos contados da Data de Emissão, a Emissora poderá realizar o resgate an-
tecipado facultativo da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntu-
res, observado o disposto no artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações (“Resgate Antecipado Facul-
tativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor devido pela Emissora será calculado 
conforme a Escritura de Emissão; s) Resgate Antecipado Obrigatório: Nos termos do artigo 1º, §1º, 
inciso II, da Lei 12.431/11, e da Resolução CMN nº 4.751, desde que seja legalmente permitido nos 
termos no artigo 1º, §1º, inciso II da Lei 12.431, da regulamentação do CMN ou de outra legislação ou 
regulamentação aplicável, a Emissora deverá realizar o resgate antecipado obrigatório da totalidade das 
Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, observado o disposto no artigo 55 
da Lei nº 6.404/76, caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva, conforme disposto na Escritura de 
Emissão (“Resgate Antecipado Obrigatório”). Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, o valor 
devido pela Emissora será equivalente ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures a serem 
resgatadas, acrescido da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate 
Antecipado Obrigatório, calculados pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou Data 
de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do 
efetivo pagamento, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado. Não será devido o pagamento 
de prêmio por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório; t) Oferta de Resgate Antecipado Nos ter-
mos da Resolução CMN 4.751 ou de outra forma, desde que já tenha transcorrido o prazo indicado no 
inciso I, do artigo 1º, da Resolução CMN 4.751 ou outro que venha a ser autorizado pela legislação ou 
regulamentação aplicáveis, a Emissora poderá realizar (observadas as limitações previstas na legisla-
ção aplicável à época da Oferta de Resgate Antecipado), oferta de resgate antecipado total das Debên-
tures, endereçada à totalidade dos Debenturistas, sem distinção, e sendo assegurado aos Debenturistas 
a prerrogativa de aceitar ou não o resgate das Debêntures por eles detidas, nos termos da Escritura de 
Emissão e da legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando, a Lei das Sociedades por Ações, 
caso as Debêntures deixarem de gozar do tratamento tributário previsto na Lei nº 12.431/11, conforme 
disposto na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”); u) Aquisição Facultativa: A 
Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 
3º, da Lei das Sociedades por Ações, desde que observe as eventuais regras expedidas pela CVM, de-
vendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relató-
rio da administração e das demonstrações financeiras da Emissora (“Aquisição Facultativa”); v) Venci-
mento Antecipado: Observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, me-
diante a ocorrência de determinados eventos as Debêntures poderão ser declaradas antecipadamente 
vencidas, de forma automática ou não automática, ocasiões em que serão imediatamente exigíveis to-
das as obrigações da Emissora referentes às Debêntures (“Eventos de Vencimento Antecipado”); w) 
Registro para Distribuição e Negociação das Debêntures: As Debêntures serão depositadas para (a) 
distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, adminis-
trado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente no âmbito da B3; (b) 
negociação, observadas as restrições dispostas na Escritura de Emissão, no mercado secundário por 
meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as 
negociações liquidadas financeiramente por meio da B3; e (c) custódia eletrônica na B3; x) Distribuição 
das Debêntures: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos 
da Instrução CVM 476, a qual será realizada sob regime de melhores esforços de colocação para a to-
talidade das Debêntures, com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos do “Contrato de Coor-
denação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejus-
sória, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão da MEZ 4 Energia S.A.” 
(“Contrato de Distribuição”). O Coordenador Líder, com expressa e prévia anuência da Emissora, or-
ganizará o plano de distribuição das Debêntures, tendo como público alvo da Oferta Investidores Profis-
sionais, observado o disposto na Instrução CVM 476 e no Contrato de Distribuição; e y) Colocação das 
Debêntures: A colocação das Debêntures será realizada de acordo com os procedimentos da B3, bem 
como de acordo com o plano de distribuição previsto na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribui-
ção. (ii) Autorizar a outorga da cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia e direitos sobre 
recursos mantidos e/ou depositados em conta de titularidade da Companha, conforme descritos no item 
(i) acima, como garantia às obrigações assumidas pela Companhia na Emissão, por meio da celebração 
do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e (iii) Autorizar a Diretoria e/ou eventuais 
procuradores da Companhia a praticar todo e qualquer ato e tomar todas e quaisquer medidas necessá-
rias ou convenientes à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritu-
ra de Emissão, bem como ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria e/ou eventuais 
procuradores da Companhia até a presente data visando a implementação da Emissão. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos 
acionistas representando o quórum necessário para as deliberações tomadas. São Paulo, 25 de feverei-
ro de 2022. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur - Presidente; Kelly Christine dos Santos - 
Secretário. Acionistas: Mez T1 Transmissora e Participações S.A. - Por: Maurício Ernesto Grandjean 
Zarzur; Pacto Geração e Transmissão S.A. - Por: Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso e Eduardo Cons-
tantino Alves; Marcelo Macedo da Fonseca.

Mez T1 Transmissora e Participações S.A.
CNPJ nº 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.300.575.661

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Ao 25 de fevereiro de 2022, às 15:30hs, na sede da MEZ T1 Transmisso-
ra e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Ibirapuera, S/N, anexo 1.761, Indianápolis, CEP 04029-100. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976, em 
virtude da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber, 
MEZ Energia e Participações Ltda. (“Acionista”). 3. Mesa: Presidente: Maurício Ernesto Grandjean 
Zarzur; Secretário: Kelly Christine dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a outorga de 
alienação fiduciária, no âmbito do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real 
e com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da MEZ 4 
Energia S.A.” (“Escritura”) no valor total de R$ 36.500.000,00 (trinta e seis milhões e quinhentos mil 
reais) com prazo de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias contados da data 
de sua emissão, conforme previsto na Escritura, a serem emitidas por sua controlada, MEZ 4 Energia 
S.A. (respectivamente, “Emissão de Debêntures”, “Debêntures” e “Emissora”) (a) sobre a totalidade 
das ações de sua titularidade e de emissão da Emissora, em favor dos titulares das Debêntures, cor-
respondente a 91,14% (noventa e um inteiros e quatorze centésimos por cento) do capital social da 
Emissora (“Ações”), bem como (b) todas as ações: (b.i) derivadas de desdobramento, grupamento ou 
bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação das ações de 
emissão da Emissora e quaisquer bens ou títulos nos quais as ações de emissão da Emissora sejam 
convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários); (b.ii) oriundas da subscri-
ção de novas ações representativas do capital social da Emissora, bem como de bônus de subscri-
ção, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários 
conversíveis em ações, relacionados à participação Companhia na Emissora; e (b.iii) de emissão da 
Emissora recebidas, conferidas e/ou adquiridas pela Companhia (direta ou indiretamente) por meio de 
consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária ou 
de qualquer outra forma (observadas as restrições previstas no Contrato de Alienação Fiduciária de 
Ações da Emissora, conforme definido abaixo e na Escritura, conforme aplicável), sejam tais ações ou 
direitos atualmente ou futuramente detidas pela Companhia, incluindo todas e quaisquer novas ações 
ou outros valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Emissora que vierem a ser subs-
critos, recebidos, conferidos, adquiridos e/ou sob qualquer forma detidos direta e/ou indiretamente pela 
Companhia; (c) todos os dividendos (em dinheiro, espécie ou mediante distribuição de novas ações), 
lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remuneração, bonificação, direitos, juros sobre capi-
tal próprio, distribuições, reembolso de capital, bônus e demais valores creditados, pagos, entregues, 
recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos à Companhia, incluindo, sem 
limitar, todas as preferências e vantagens que forem atribuídas expressamente às Ações, a qualquer 
título, inclusive lucros, proventos decorrentes do fluxo de dividendos, juros sobre o capital próprio, 
valores devidos por conta de redução de capital, amortização, resgate, reembolso ou outra operação 
e todos os demais proventos ou valores que de qualquer outra forma tenham sido e/ou que venham a 
ser declarados e ainda não tenham sido distribuídos (sendo todos os bens e direitos referidos neste 
item (c) doravante denominados, em conjunto, “Direitos Econômicos” e, em conjunto com as Ações, 
“Ativos Alienados Fiduciariamente”), nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária 
de Ações em Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a Companhia, Oliveira Trust Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., (“Agente Fiduciário), Pacto Geração e Transmissão S.A., Marcelo 
Macedo da Fonseca e a Emissora, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação 
Fiduciária de Ações”); e (ii) autorizar os administradores e/ou eventuais procuradores da Companhia 
a praticarem isoladamente todo e qualquer ato e tomarem todas e quaisquer medidas necessárias 
ou convenientes à outorga dos Ativos Alienados Fiduciariamente da Emissora, incluindo, mas não se 
limitando, à celebração da Escritura e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, bem como ratificar 
todos e quaisquer atos já praticados pelos administradores e/ou eventuais procuradores da Companhia 
até a presente data visando a outorga dos Ativos Alienados Fiduciariamente da Emissora no âmbito da 
Emissão de Debêntures. 5. Deliberações: Colocadas as matérias constantes da ordem do dia em vota-
ção, a Quotista aprovou, sem ressalvas ou emendas: (i) A constituição e a outorga dos Ativos Alienados 
Fiduciariamente da Emissora no âmbito da Emissão de Debêntures, a ser constituída por meio da cele-
bração do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e (ii) Autorizar os administradores e/ou eventuais 
procuradores da Companhia, agindo isoladamente, a praticarem todo e qualquer ato e tomarem todas 
e quaisquer medidas necessárias ou convenientes à outorga dos Ativos Alienados Fiduciariamente da 
Emissora, incluindo, mas não se limitando, à celebração da Escritura e do Contrato de Alienação Fidu-
ciária de Ações, cujas cópias integrais permanecerão arquivadas na sede da Companhia, bem como 
ratificar todos e quaisquer atos já praticados pelos administradores e/ou eventuais procuradores da 
Companhia até a presente data visando a outorga dos Ativos Alienados Fiduciariamente da Emissora 
no âmbito da Emissão de Debêntures. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os 
trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada 
conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelo quotista representando o quórum necessário 
para as deliberações tomadas. Maurício Ernesto Grandjean Zarzur - Presidente; Kelly Christine dos 
Santos - Secretária. Acionista: MEZ Energia e Participações Ltda. - Por: Marcos Ernesto Zarzur.

Cotonifício Guilherme Giorgi S.A.
CNPJ/MF nº 61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. a se reunirem 
em assembleia geral ordinária, no dia 12 de abril de 2022, às 10:00h, na sede social na Av. Paulista, 352, 
12º andar, sala 125, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.21; 2. Fixação dos honorários 
da Diretoria; e, 3. Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 
04 de março de 2022. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Luizaseg Seguros S.A.
C.N.P.J. nº 07.746.953/0001-42 - N.I.R.E.: 35.300.327.641

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 09:30 horas. 2. Local: Na sede social da Luizaseg Seguros S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, 
conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. Presenças: (a) os acionistas detentores da totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na 
presente ata; (b) o Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues e a Sra. Ana Paula Schmidt, conforme item 4, 
abaixo. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues; Secretária: Sra. Ana 
Paula Schmidt. 5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei  
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), em razão da presença da totalidade dos acionistas da 
Companhia. 6. Ordem do Dia: (a) reeleger os membros do conselho de administração da Companhia; e  
(b) outros assuntos de interesse da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral 
Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou a reeleição do  
Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 23.942.040-8 SSP/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 253.929.608-47, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo 
município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila 
Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Membro 
Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de 
março 2024, sendo indicado como Presidente do Conselho de Administração; (b) aprovou a reeleição da 
Sra. Maria Isabel Bonfim de Oliveira, brasileira, casada, contadora, portadora de Cédula de Identidade RG 
nº 9.437.589 SSP/SP, inscrita perante o CPF sob o nº 046.688.188-60, residente e domiciliada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio 
São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março de 2024; (c) aprovou 
a reeleição do Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 823.966 SSP/PE, inscrito perante o CPF sob o nº 018.752.214-68, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova 
Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Membro Efetivo do 
Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março de 2024; 
(d) aprovou a reeleição do Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, chileno, divorciado, securitário, 
portador do passaporte nº 87101053, inscrito perante o CPF sob o nº 234.112.428-33, residente e 
domiciliado na Rua Montecassino, 1.031, Las Condes, Santigo, Chile, para o cargo de Membro Efetivo do 
Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março de 2024; 
(e) aprovou a reeleição do Sr. Alessandro Deodato, italiano, casado, advogado, portador da Cédula de 
Identidade RNE nº G418232-0, inscrito perante o CPF sob o nº 240.241.338- 70, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho 
de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março de 2024;  
(f) aprovou a reeleição do Sr. Emmanuel Pelege, francês, casado, engenheiro estatístico, portador da 
Cédula de Identidade RNE nº V307816-J, inscrito perante o CPF sob o nº 227.256.918-85, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial nesse mesmo 
município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 
81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de 
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até  
31 de março 2024; (g) aprovou a reeleição do Sr. Marcel Dorf, brasileiro, publicitário, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 10152621-8 DIC/RJ, inscrito perante o CPF sob o nº 043.418.207-96, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo 
município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila 
Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Membro 
Suplente do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até  
31 de março de 2024; (h) aprovou a reeleição do Sr. Roberto Belissimo Rodrigues, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 23.944.783-9 SSP/SP, inscrito perante 
o CPF sob o nº 251.674.028-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre 
Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers,  
CEP 04543-907, para o cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março de 2024; (i) os Membros do Conselho de 
Administração ora reeleitos aceitam seus respectivos cargos e declaram, sob as penas da lei, que não se 
encontram impedidos de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, não estando 
condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Membros do Conselho de Administração ora 
reeleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse, anexos 
à presente ata; e (j) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária na forma de extrato. 
8. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede social os documentos submetidos à apreciação 
desta Assembleia Geral Extraordinária e mencionados nesta ata. 9. Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, aprovada 
por todos os presentes e assinada pelos Presidente e Secretária da Assembleia Geral Extraordinária e pelos 
acionistas da Companhia. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo,  
31 de março de 2021. Mesa: Frederico Trajano Inácio Rodrigues - Presidente; Ana Paula Schmidt - 
Secretária. Acionistas Presentes: NCVP Participações Societárias S/A - Alessandro Deodato - Diretor 
Presidente; Emmanuel Pelege - Diretor Vice-Presidente. Magazine Luiza S/A; Frederico Trajano Inácio 
Rodrigues. Membros do Conselho de Administração Reeleitos: Frederico Trajano Inácio Rodrigues; 
Maria Isabel Bonfim de Oliveira; Marcelo José Ferreira e Silva; Francisco Javier Valenzuela Cornejo 
(representado por seu procurador Emmanuel Pelege). JUCESP nº 454.000/21-2 em 21/09/2021. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luizaseg Seguros S.A.
C.N.P.J. nº 07.746.953/0001-42 - N.I.R.E.: 35.300.327.641

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 9:00 horas. 2. Local: Na sede social da Luizaseg Seguros S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º 
andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. Presenças: (a) os acionistas detentores 
da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de 
Acionistas e na presente ata; (b) os seguintes administradores da Companhia: Sr. Alessandro Deodato, 
Diretor Presidente, e Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico e Financeiro, em consonância com o teor 
do artigo 134, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”); e (c) a Sra. Ana Paula Schmidt, 
secretária desta Assembleia Geral Ordinária. Dispensada pelos acionistas a presença do auditor 
independente, conforme autorizado pelo artigo 134, §2º, da LSA. 4. Composição da Mesa: Presidente: 
Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues; Secretária: Sra. Ana Paula Schmidt. 5. Convocação: Dispensada 
a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da LSA, em razão da presença da totalidade dos 
acionistas da Companhia. 6. Publicações: As Demonstrações Financeiras da Companhia, o Relatório 
da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados em 24 de fevereiro de 
2021, no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, páginas 68 a 72, e no Valor Econômico, 
páginas E21 a E22. 7. Anúncios: Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios mencionados 
no artigo 133, caput, da LSA, em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, 
conforme autorizado pelo artigo 133, §4º, da LSA. 8. Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar as 
contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) fixar a remuneração anual global dos 
administradores da Companhia; (d) outros assuntos de interesse da Companhia. 9. Resumo das 
Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o 
quanto segue: (a) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) aprovar a seguinte 
destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020, o qual totalizou R$ 58.582.288,43 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, 
duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos); (b.1) aprovou a utilização da opção de 
limitação de constituição de reserva legal de que trata o artigo 193 parágrafo 1º da LSA, na qual caso 
o saldo da rubrica de reserva legal acrescida do montante de reserva de capital exceder 30% (trinta por 
cento) do capital social, a Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal, para não constituir os 
5% (cinco por cento) de reserva legal sobre o lucro líquido; e (b.2) o valor de R$ 58.908.683,68 
(cinquenta e oito milhões, novecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e oito 
centavos), sendo R$ 58.582.288,43 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos 
e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) referente ao exercício de 2020 e R$ 326.395,25 
(trezentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente a 
reservas anteriores, a serem pagos até o dia 31 de março de 2021, será distribuído aos acionistas, a 
título de dividendos, da seguinte maneira: (i) R$ 29.454.341,84 (vinte e nove milhões, quatrocentos e 
cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), a título de 
dividendos para a acionista NCVP Participações Societárias S/A; (i) R$ 29.454.341,84 (vinte e nove 
milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro 
centavos), a título de dividendos para a acionista Magazine Luiza S/A; (c) fixar como verba remuneratória 
global anual dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva, para o 
exercício social de 2021, o valor de até R$800.000,00 (oitocentos mil reais), além dos encargos sociais 
previstos na legislação brasileira; (d) aprovar a publicação desta ata de Assembleia Geral Ordinária na 
forma de extrato. 10. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede social os documentos 
submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Ordinária e mencionados nesta ata. 
11. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, 
a qual, após lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e assinada pelos Presidente e 
Secretária da Assembleia Geral Ordinária e pelos acionistas da Companhia. Certifico que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2021. Mesa: Frederico Trajano 
Inácio Rodrigues - Presidente; Ana Paula Schmidt - Secretária. Acionistas Presentes:  
NCVP Participações Societárias S/A: Alessandro Deodato - Diretor Presidente; NCVP Participações 
Societárias S/A: Emmanuel Pelege - Diretor Vice-Presidente; Magazine Luiza S/A: Frederico Trajano 
Inácio Rodrigues. JUCESP nº 213.212/21-3 em 11/05/2021. Gisela Simiema Ceschin -  
Secretária Geral.

Luizaseg Seguros S.A.
C.N.P.J. nº 07.746.953/0001-42 - N.I.R.E.: 35.300.327.641

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 07:30 horas. 2. Local: Na sede social da Luizaseg Seguros S.A. 
(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio 
São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907. 3. Presenças: Todos os membros efetivos do Conselho de 
Administração da Companhia, quais sejam: Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues, Sra. Maria Isabel Bonfim 
de Oliveira, Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado pelo seu 
procurador, Sr. Emmanuel Pelege), Sr. Emmanuel Pelege e Sr. Alessandro Deodato. Adicionalmente, a  
Sra. Ana Paula Schmidt, secretária da reunião do Conselho de Administração. 4. Composição da Mesa:  
Sr. Frederico Trajano Inácio Rodrigues, Presidente; e Sra. Ana Paula Schmidt, Secretária. 5. Convocação: 
Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (a “LSA”), em razão da presença de todos os membros efetivos do Conselho de 
Administração da Companhia. 6. Ordem do Dia: (a) reeleição dos membros da Diretoria Executiva da 
Companhia; (b) distribuição das responsabilidades legais e regulatórias entre os integrantes da Diretoria 
Executiva da Companhia; e (c) outros assuntos de interesse da Companhia. 7. Resumo das Deliberações: 
O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou objeções,  
(a) aprovou a reeleição do Sr. Alessandro Deodato, italiano, casado, advogado, portador da Cédula de 
Identidade RNE nº G418232-0, inscrito perante o CPF sob o nº 240.241.338- 70, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Presidente da 
Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (b) aprovou a reeleição do  
Sr. Emmanuel Pelege, francês, casado, engenheiro estatístico, portador da Cédula de Identidade RNE  
nº V307816-J, inscrito perante o CPF sob o nº 227.256.918-85, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitscheck, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Técnico e Financeiro da 
Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (c) aprovou a reeleição do  
Sr. Paulo Cesar Murari, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 16.409.666-8, inscrito perante o CPF sob o nº 048.587.658-22, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio 
São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor Comercial de Vendas da Companhia, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março de 2024; (d) aprovou a reeleição da Sra. Karina 
Martins Sabino, brasileira, divorciada, securitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 54.775.544-2 
SSP/SP, inscrita perante o CPF sob o nº 046.575.656-56, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo 
Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretora da Companhia, sem designação específica, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (e) aprovou a reeleição do Sr. Erico Tadashi 
Yamamoto, brasileiro, divorciado, cientista da computação, portador da Cédula de Identidade  
RG nº 13.347.084-1 SSP/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 079.295.438-62, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretor da Companhia, sem 
designação específica, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (f) aprovou a reeleição 
da Sra. Viviane Cristina Besani, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade  
RG nº 25.516.070-7 SSP/SP, inscrito perante o CPF sob o nº 248.779.098-93, residente e domiciliada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, 
Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Diretora da Companhia, sem 
designação específica, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (g) consignou que em 
razão das deliberações acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: (g.1) Diretor 
Presidente: Alessandro Deodato; (g.2) Diretor Técnico e Financeiro: Emmanuel Pelege; (g.3) Diretora sem 
designação específica: Karina Martins Sabino; (g.4) Diretor Comercial de Vendas: Paulo Cesar Murari; e 
(g.5) Diretor sem designação específica: Erico Tadashi Yamamoto; (g.6) Diretora sem designação específica: 
Viviane Cristina Besani; (h) distribuir as responsabilidades legais e regulatórias entre os integrantes da 
Diretoria Executiva da Companhia, nos seguintes termos: (h.1) Sr. Alessandro Deodato, Diretor Presidente, 
como responsável pelos controles internos; (h.2) Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico e Financeiro, como 
(h.2.1) responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de 
contabilidade; (h.2.2) responsável técnico; (h.2.3) responsável administrativo-financeiro; e (4.2.4) 
responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143, de 27 de dezembro de 2005; 
(h.3) Sr. Paulo Cesar Murari, Diretor Comercial e de Vendas, como (h.3.1) responsável pela contratação e 
supervisão de representantes de seguro e dos serviços por esses prestados; (h.3.2) responsável pela 
contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados; (h.4) Sra. Karina 
Martins Sabino, Diretora sem designação específica, como (h.4.1) responsável pelo cumprimento do 
disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; (h.4.2) responsável pela política institucional de conduta, 
nos termos da Resolução CNSP nº 382, de 4 de março de 2020; (h.5) Sr. Erico Tadashi Yamamoto, Diretor 
sem designação específica, como (h.5.1) responsável pelas relações com a SUSEP; (h.5.2) responsável 
pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 383, de 20 de março de 2020; (i) como outros 
assuntos de interesse social, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram a 
publicação desta Ata de Reunião na forma de extrato. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado 
o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi por todos assinada. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo,  
31 de março de 2021. Mesa: Frederico Trajano Inácio Rodrigues - Presidente; Ana Paula Schmidt - 
Secretária. Membros Efetivos do Conselho: Frederico Trajano Inácio Rodrigues, Maria Isabel Bonfim de 
Oliveira, Marcelo José Ferreira e Silva, Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu 
procurador Emmanuel Pelege), Alessandro Deodato, Emmanuel Pelege. JUCESP nº 478.629/21-7 em 
05/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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