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ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA
CNPJ: 92.959.006/0001-09

...continuação

Teve como foco, entre outros, espaços para ações de enfrentamento e combate a toda
a sorte de preconceitos e discriminações e o cultivo do reconhecimento dos sujeitos em
sua diversidade. A Associação por meio da Diretoria de Assistência Social também rea-
liza assessoramento político, técnico e administrativo para equipes técnicas de entida-
des de assistência social integrantes da rede socioassistencial e Conselhos de Assis-
tência Social das esferas municipal e estadual. Foram aplicados R$ 2.572 e atendidas
6.175 entre pessoas e grupos de pessoas. Defesa e garantia de direitos: Defesa e
garantia de direitos: conforme a Resolução CNAS nº 27/2011 é a área de primazia da
sociedade civil. Responde as políticas públicas sociais vigentes. Os projetos e progra-
mas são desenvolvidos de forma gratuita, planejada, permanente e continuada, confor-
me Art. 3º, Lei nº 8.742/1993 e encontram-se articulados à rede Socioassistencial do
município. Conforme matriz do assessoramento, anexo da Resolução CNAS nº 27/2011
foram realizados programas e projetos voltados à promoção da defesa de direitos já
estabelecidos em lei, como também a promoção de espaços para a construção de no-
vos direitos fundada em novos conhecimentos. Nessa área, o público atendido foi de
migrantes e refugiados, famílias super endividadas, egressos do sistema prisional, gru-
pos de incidência na defesa pela terra e pela vida. Foram aplicados R$ 792 e atendidas
1.322 entre pessoas e grupos de pessoas. Outras atividades: Incidência política: a in-
cidência política é uma importante diretriz que move as agendas de todos os centros e
obras. Considerando os serviços e projetos desenvolvidos na assistência social,
contabilizamos a participação em 91 espaços de controle social, entre conselhos,
fóruns, grupos de trabalho, comissões e redes socioassistenciais no país, onde se en-
contram as unidades de assistência social mantidas da Associação. A incidência política
integra as categorias do assessoramento, defesa e garantia de direitos. (ix) Política de
educação: Do programa de inclusão educacional e acadêmica: aplicados R$ 85.688 e
beneficiados 7.307 alunos (4.207 alunos da educação básica e 3.100 alunos do ensino
superior). Essa área envolve o maior número de recursos e visa proporcionar a indiví-
duos em condições socioeconômicas desfavoráveis a possibilidade de acesso, perma-
nência e sucesso escolar através da oferta de bolsas de estudo e de benefícios com-
plementares ao aluno, tanto em nível básico quanto superior. (x) Gratuidades diver-
sas: As gratuidades diversas contemplam programas de inclusão social da comunidade
de baixa renda e aprimoramento profissional dos empregados da Associação através
convênios com entidades e sindicatos locais. Em 2021, foram dispendidos R$ 44.679 e
atendidas 12.482 pessoas (em 2020, foram dispendidos R$ 51.181 e atendidas 7.823
pessoas). No quadro Política de Assistência Social, demonstra-se o total de recursos
aplicados e quantidade de pessoas (N) beneficiadas nos programas de serviços
socioassistenciais, programas de inclusão educacional e acadêmica e as demais
gratuidades da Associação, em 2021 e 2020. Os números apresentados em ações de
assessoramento referem-se a grupos de participantes.

2021 2020
Em Mil Em Mil

Política de Assistência Social Reais N Reais N
Atendimento ................................................................... 2.112 1.019 2.221 1.000
Projeto de Vida com Arte – inclusão através da

música - São Leopoldo/RS. .......................................... 374 83 382 58
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

para Idosos - Pró Maior - São Leopoldo/RS. .............. 08 132 226 134
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

- ênfase no artesanato e teatro - Artecriando
- São Leopoldo/RS. ....................................................... - - 7 -

Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - com ênfase em ações socioeducativas
na comunidade - PASEC - São Leopoldo/RS. ............. 179 58 201 45

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- com ênfase no movimento urbano – PEI

- São Leopoldo/RS. ..................................................... 249 151 366 179
Programa de Promoção da Integração ao Mundo

do Trabalho - Cascavel/PR. .......................................... 325 136 330 129
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos

para a pessoa idosa - Teresina/PI. ............................... 777 459 709 455
Assessoramento ............................................................ 2.572 6.175 2.290 4.740
Projeto Cidadania e Cultura Religiosa Afrodescendente

- São Leopoldo/RS. ....................................................... 162 59 188 76
Projeto Inclusão Digital Afrodescendente

- São Leopoldo/RS. ....................................................... 28 - 36 10
Projeto Social Banco de Alimentos Vale dos Sinos

- BAVS – São Leopoldo/RS. .......................................... 91 4.343 88 3.204
Projeto Cidadania.com: assessoria e informação

- São Leopoldo/RS. ....................................................... - 725 3 251
Eu-cidadão: inclusão digital e cidadania

- São Leopoldo/RS. ....................................................... 106 320 104 183
OBSERVASINOS: observatório da realidade e das

políticas públicas do Vale do Rio dos Sinos
- São Leopoldo/RS. ....................................................... 98 66 106 65

Projeto de superação da pobreza, economia solidária
e cidadania - São Leopoldo/RS. ................................... 104 68 101 125

Projeto assessoramento político e técnico
- mulheres em ação - Cuiabá/MT ................................ - n/i 216 7

Projeto assessoramento político e técnico
- Associação Quilombola - Cuiabá/MT. ........................ 56 n/i 83 5

Projeto de Assessoramento - Cuiabá/MT. ..................... - - 87 4
Formação Política para Profissionais da Educação

- Cuiabá/MT. ................................................................... - - - 3
Democracia e participação popular – Curitiba/PR. ....... - 4 1 1
Projeto de assessoramento - Curitiba/PR. .................... 335 444 338 718
Projeto Juventude, Direitos Humanos e Democracia

- Curitiba/PR. .................................................................. 4 5 - -
Projeto negritude, branquitude e novos olhares

- Curitiba/PR. .................................................................. 3 6 1 4
Projeto Formação Político-Cidadã para os (as)

Trabalhadores (as) do SUAS – Curitiba/PR. ............... 2 6 2 10
Projeto Casa Comum - Curitiba/PR. ............................... 2 8 1 6
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados

- Escritório Nacional - Brasília/DF. ................................ 330 n/i - -
Observatório Luciano Mendes de Almeida (OLMA) .....

- Brasília/DF. ................................................................... 324 52

Assessoria técnica - estrutura de apoio
- Porto Alegre/RS. .......................................................... 927 69 935 68

Defesa e garantia de direitos ...................................... 792 1.322 422 252
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados

- Porto Alegre/RS. .......................................................... 476 1.138 274 138
Projeto de Apoio às Famílias Superendividadas

- São Leopoldo/RS. ....................................................... 64 58 66 6
Projeto Chance - São Leopoldo/RS. .............................. 65 55 82 17
Programa rede de intervenção social - Cuiabá/MT. ..... - - - 91
Fórum de incidência socioambiental e garantia de

direitos - Cuiabá/MT. ..................................................... 187 71 - -
5.476 8.516 4.933 5.992

Políticas de educação .................................................. 85.688 7.307 99.254 7.983
Educação básica ........................................................... 29.961 4.207 33.656 4.626
Bolsas de estudo - integrais e parciais 50% .................. 27.753 2.310 31.725 2.549
Ações de apoio complementar ao aluno bolsista ......... 2.208 1.897 1.931 2077
Estrutura de apoio ........................................................... - - - -
Ensino superior .............................................................. 55.727 3.100 65.598 3.357
Bolsas de estudos - integrais e parciais 50% ................ 55.614 2.877 65.465 3.208
Ações de apoio complementar ao aluno bolsista ......... 113 223 133 149
Estrutura de apoio ........................................................... - - - -

91.164 15.823 104.187 13.975
Gratuidades diversas
Programa de práticas jurídicas - PRASJUR

- São Leopoldo/RS. ....................................................... 161 562 157 647
Programa de atenção ampliada à saúde

- PAAS - São Leopoldo/RS. ........................................... 447 163 573 176
Programa de educação e ação social

- EDUCAS - São Leopoldo/RS. ..................................... 97 57 105 29
Aprendizagem socioambiental para uma ecologia

integral - Manaus/AM. ................................................... 6 35 5 23
Educação popular para o bem viver - Manaus/AM. ..... 17 1 - -
Ajuri de incidência Política em Manaus - Manaus/AM. . 4 79 16 104
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados

- Escritório Nacional – Brasília/DF. ............................... - - 269 73
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados

- Belo Horizonte/MG. ..................................................... 440 1.419 880 1.243
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados

- Boa Vista/RR. ............................................................... 581 8.504 3.425 4.290
Serviço Jesuíta a Migrantes e refugiados

- Manaus/AM. ................................................................. 504 1.226 386 692
Projeto de Incidência Político e Social

- OLMA/Brasília/DF. ....................................................... - - 264 67
Projeto de Formação Política Cidadã

- Belém/PA. ..................................................................... 118 15 109 51
Projeto Julia Devoto – Feira de Santana/BA. ................ 457 421 436 428
Gratuidades convenção coletiva de trabalho ................ 15.749 - 16.895 -
Gratuidades capacitação profissional ............................ 569 - 776 -

Gratuidades convênios .................................................... 25.529 - 26.885 -
44.679 12.482 51.181 7.823

Total geral ....................................................................... 135.843 28.305 155.368 21.798
*n/i - não informado
31 Partes relacionadas: a. Saldos com partes relacionadas
Saldos 2021 2020
Ativo circulante - -
Ativo não circulante
Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - AJEAS 229 229
Universidade Católica de Pernambuco - Unicap ......................... - 2.286

229 2.515
b. Transações com partes relacionadas: Resumo das receitas, custos e despesas
operacionais com partes relacionadas
Natureza das transações 2021 2020 Nota explicativa
(i) Despesas com convênios
Despesas com convênio AJEAS (a) ....... (409) (370) Desp. gerais e adm. (nota 25)
Despesas com convênio

Cia de Jesus (b) ..................................... (1.273) (1.229) Desp. gerais e adm. (nota 25)
(1.682) (1.599)

(ii) Reembolso de convênios
Reembolso com convênios ANEAS ........ 5.636 3.564 Desp. gerais e adm. (nota 25)
(iii) Reembolso por serviços

compartilhados
Reembolso com serviços - ANEAS ........ 2.256 3.833 Desp. gerais e adm. (nota 25)
Reembolso com serviços - AJEAS ......... 349 457 Desp. gerais e adm. (nota 25)
Reembolso com serviços

- Jesuítas Brasil ...................................... 41 60 Desp. gerais e adm. (nota 25)
Reembolso com serviços - CETEC ........ 34 36 Desp. gerais e adm. (nota 25)
Companhia de Jesus - Jesuítas ............. 78 76 Desp. gerais e adm. (nota 25)

2.758 4.462
6.712 6.427

A seguir, detalhamos as principais operações com as partes relacionadas constantes nas
composições apresentadas: (i) Despesas com convênios: (a) Despesas com convêni-
os: Promover a formação acadêmica dos estudantes Jesuítas na Faculdade de Filosofia
e Teologia – FAJE (em Belo Horizonte). (b) Despesas com convênios: O objetivo deste
convênio é o sustento dos religiosos estudantes da Filosofia e Juniorado na FAJE, que
compõem o quadro de membros da Companhia de Jesus, em Belo Horizonte. (ii) Reem-
bolso de convênios: Valor referente a sustentação econômica e financeira de ações e
programas de ação social desenvolvidas pela ASAV em âmbito nacional, patrocinadas
pela Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social ao longo de 2021 e 2020. (iii)
Reembolso por serviços compartilhados: Ressarcimento pelas diversas entidades li-
gadas à Companhia de Jesus relativo a serviços compartilhados de tecnologia da infor-
mação (TI). c. Remuneração do pessoal-chave da Administração: Os diretores da As-
sociação compõem o quadro de pessoal-chave de sua administração e não recebem re-
muneração pela prestação dos seus serviços, conforme a sua previsão estatutária:

Eudson Ramos - Diretor Presidente
Celso Jacó Flach - Diretor Vice-Presidente

Sergio Eduardo Mariucci - Diretor de Educação
José Ivo Follmann - Diretor de Ação Social

Antônio Tabosa Gomes - Diretor de Administração
Roberto Antônio Renner - Superintendente Administrativo

Neuri Luis Hammes
Contador - CRCRS 069.090

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Diretores e Conselheiros da Associação Antônio Viera - Porto Alegre – RS
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Antônio Vieira (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, do resultando abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação Antônio Vieira em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Demonstração do valor
adicionado A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Associação,
cuja apresentação não é requerida às entidades civis sem fins lucrativos, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
financeiras da Associação. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, confor-
me aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião,
essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está con-
sistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financei-

ras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Associação a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 11 de abril de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC 2SP014428/O-6      •      Flavio Gozzoli Gonçalves - Contador CRC 1SP290557/O-2

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 18 de abril de 2022
1. Data, Hora e Local: Ao 18 de abril de 2022, às 17:00hs, na sede da Mez T1 Transmissora e Par-
ticipações 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 pre-
sença 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 Fide-
jussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da MEZ 3 Energia S.A.” (“Escritura”) no valor 
total de R$ 36.500.000,00 (trinta e seis milhões e quinhentos mil reais) com prazo de 22 (vinte e dois) 
anos, contados da data de sua emissão, conforme previsto na Escritura, a serem emitidas por sua con-
trolada, Mez 3 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, correspondente a 90,75% (noventa inteiros e setenta e cinco 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 aliena-
ção 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 subscrição de novas ações representativas do capital social da Emissora, bem como de 
bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valo-
res 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 subscritos, recebidos, conferidos, adquiridos e/ou sob qualquer forma detidos direta e/ou indire-
tamente 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 capital próprio, distribuições, reembolso de capital, bônus e demais valores creditados, 
pagos, entregues, recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos à Compa-
nhia, 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 Aliena-
ção 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 procurado-
res 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 votação, 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 celebração 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 Fiduciária 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 represen-
tando o quórum necessário para as deliberações tomadas. Mesa: Maurício Ernesto Grandjean Zarzur 
- Presidente; Kelly Christine dos Santos - Secretária. Acionista: Mez Energia e Participações Ltda. 
- Por: Marcos Ernesto Zarzur.

ATIVO 2021 2020
ATIVO CIRCULANTE 520.609,17 274.592,29
Disponibilidades 431.065,49 212.597,69
   Caixa 44.723,38 48.746,72
   Bancos Conta Movimento 0,00 15,38
   Aplicações Financeiras 386.342,11 158.623,62
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 89.543,68 67.206,57
   Mensalidades a Receber 0,00 0,00
   Outros Créditos Adto a Funcionários 89.543,68 67.206,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.318.292,94 1.359.789,30
IMOBILIZADO 1.318.292,94 1.359.789,30
   Terrenos 606.924,94 606.924,94
   Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 152.381,94 152.381,94
   Móveis e Utensílios 265.996,19 265.996,19
   Telefones 6.122,42 6.122,42
   Veículos 99.879,51 99.879,51
   Computadores e Periféricos 16.764,53 16.764,53
   Prédios e Benfeitorias 462.845,57 462.845,57
   Biblioteca 0,00 0,00
   Parque Infantil 12.415,70 12.415,70
   (-) Depreciação (305.037,86) (263.541,50)
TOTAL DO ATIVO 1.838.902,11 1.634.381,59

PASSIVO 2021 2020
PASSIVO CIRCULANTE 178.348,54 115.927,01
   Obrigações Sociais e Trabalhistas 109.947,44 47.525,91
   Empréstimos e Financiamentos 68.401,10 68.401,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.660.553,57 1.518.454,58
   Patrimônio Social 996.033,44 996.033,44
   Superávit/Déficit Acumulado 664.520,13 522.421,14
TOTAL DO PASSIVO 1.838.902,11 1.634.381,59

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
C.N.P.J. – 02.969.279/0001-41 — Rua Conselheiro Olegário, 54, Vila Anastácio – São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.— VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2021
2021 2020

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.980.980,00 1.077.053,56
   Receita de serviços de Assist. Social 1.891.341,46 1.007.268,61
   Receita de doações e promoções 89.638,54 69.784,95
CUSTOS GERAIS 0,00 0,00
RESULTADO BRUTO 1.980.980,00 1.077.053,56
DESPESAS GERAIS 1.837.402,86 1.038.325,81
   Despesas com pessoal 1.376.274,65 827.089,49
   Despesas administrativas 461.128,21 211.236,32
   Impostos e Contribuições 0,00 0,00
(-) Custos Aplicados em gratuidade 0,00 0,00
RESULTADO FINANCEIRO LIQ. (1.478,15) (782,86)
   (-) Despesas Financeiras 5.172,39 3.480,18
   (+) Receitas Financeiras 3.694,24 2.697,32
RESULTADO OPERACIONAL 142.098.99 37.944,89
 (+/-) Resultado não operacional 0,00 0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 142.098,99 37.944,89

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 2021 2020
Superávit Líquido do Exercício 142.098,99 37.944,89
Ajustes ao Superávit Líquido
   (+) Depreciação 41.496,36 0,00
Superavit Líquido Ajustado 183.595,35 37.944,89
Fluxo de Caixa do Ativo e Passivo Operacional
   Variação de adiantamento a funcionários (22.337,11) 4.168,03
   Variação de Provisões 0,00 0,00
   Variação de obrig. sociais e trabalhistas 62.421,53 (43.928,89)
   Variação de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00
Caixa Líquido das Ativ. Operacionais 40.084,42 (39.760,86)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
   Variação do ativo imobilizado 0,00 (3.396,00)
Caixa Líquido das Ativ. de Investimento 0,00 (3.396,00)
Aumento Líq. ao Caixa e Equiv de Caixa 223.679,77 (5.211,97)
Caixa e equiv. de caixa no inicio-período 207.385,72 212.597,69
Caixa e equiv. de caixa no final-período 431.065,49 207.385,72
Variação das disponibilidades de caixa 223.679,77 (5.211,97)

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2021.
Patrimônio Obras Patrimônio Reserva Superávit

CONTAS Social Sociais  das Irmãs Reavaliações Acumulado TOTAL
Saldo anterior 996.033,44 0,00 0,00 0,00 522.421,14 1.518.454,58
Doações Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 142.098,99 142.098,99
Saldo atual 996.033,44 0,00 0,00 0,00 664.520,13 1.660.553,57

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Nossa Senhora da Anunciação é uma sociedade civil de

direito privado sem fins econômicos, que tem por objeto social cri-
ar, congregar, dirigir e manter obras que visem a beneficência, a
promoção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o en-
sino e a assistência social.

NOTA 02 -APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância

aos Princípios de Contabilidade emanados da Legislação
Societária, Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, Reso-
lução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19 e em confor-
midade com a Lei 6.404/76 e com as alterações introduzidas pe-
las Leis 11.638/2007, MP 449/08 e Lei 12.101/09, atendendo tam-
bém a NBCT 19.6 sobre Avaliação de Ativos.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:
a) APLICAÇÃO FINANCEIRA: Estão contabilizadas pelo valor da

aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropria-
dos até a data do encerramento do balanço.

b) IMOBILIZADO: Estão contabilizados pelo custo de aquisição. Não
foi realizada a correção monetária dos valores que compõem o
Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, em obediência à Lei
9.249 de 26/12/1995 que revogou a correção monetária das de-
monstrações financeiras, sendo que todos os bens estão sendo
depreciados com a aplicação da taxa correspondente, determina-
da pela legislação vigente.

As receitas originadas pela venda de ativos imobilizados foram clas-
sificas como receitas não operacionais em função de que o resul-
tado obtido foi reaplicado na própria Instituição, sendo utilizado
para manutenção das atividades assistenciais.

EVOLUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
CONTAS 2020 Acrescimos 2021
Terrenos 606.924,94 0,00 606.924,94
Máquinas Apar e Equip. 152.381,94 0,00 152.381,94
Móveis e utensílios 265.996,19 0,00 265.996,19
Telefones 6.122,42 0,00 6.122,42
Veículos 99.879,51 0,00 99.879,51
Computadores e Periféricos 16.764,53 0,00 16.764,53
Prédios e Benfeitorias 462.845,57 0,00 462.845,57
Biblioteca 0,00 0,00 0,00
Parque Infantil 12.415,70 0,00 12.415,70

NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO
a) RECEITAS: As receitas auferidas pela congregação, encontram-

se registradas a valores originais e de acordo com o regime de
competência.

b) RECEITA DE MENSALIDADES: A contabilização das mensalida-
des seguiu o disposto da Lei 12.101/2009 devidamente regula-
mentado pelo Decreto 7.237, e foram registradas pelos valores
efetivamente recebidos.

c) CUSTOS E DESPESAS: Os custos e as despesas estão
registrados a valores originais, apurados através de notas fiscais
e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais e
referem-se a gastos necessários, para a manutenção das ativida-
des do instituto.

NOTA 05 –APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados pela entidade foram aplicados nas suas finali-

dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social,
demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06 – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
O Balanço apresentado representa a totalidade das operações reali-

zadas pela entidade.
São Paulo, 31 de dezembro de 2021.
Angela Maria Scherer – Presidente

Marilise Aparecida de Andrade Borakouski
Contador CRC/PR 062147/O-9

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs. Diretores do Instituto Nossa Senhora Da Anunciação

Examinamos as Demonstrações Contábeis individuais do INSTI-
TUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, que compreendem o
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e
dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como
o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas
Explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demons-
trações Contábeis - A Administração do INSTITUTO NOSSA SENHO-
RA DA ANUNCIAÇÃO é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de be-
neficência e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração das Demonstrações Contábeis li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro. Responsabilidade dos Auditores Independentes - Nossa

responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demons-
trações Contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos audito-
res e que a auditoria seja planejada e executada com o objeto de
obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis estão
livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito
dos valores e divulgações apresentados nas Demonstrações
Contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
Demonstrações Contábeis. Nessa avaliação de riscos, o auditor con-
sidera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das Demonstrações Contábeis da Entidade, para pla-
nejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circuns-
tâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também,

a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das Demonstrações Contábeis
tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião - Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis anteri-
ormente referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO NOS-
SA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO em 31 de dezembro de 2021, o de-
sempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para o exer-
cício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às entidades de Beneficência. Outros Assuntos -
As Demonstrações Contábeis do INSTITUTO NOSSA SENHORA DA
ANUNCIAÇÃO, levantadas em 31.12.2021, foram auditadas por nós
e a conclusão dos exames de auditoria resultou na emissão do nosso
Parecer sem ressalvas. — Ponta Grossa, 26 de abril de 2022.

Sidnei Borakouski - CRC/PR 45.177/O-4

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S/A
CNPJ: 30.589.935/0001-16  -  NIRE: 35235265496

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2021 (Expresso em R$)
Demonstrações Financeiras - Ativo 2021
Circulante 49.348.342,82
Caixa E Equivalentes de Caixa 47.068.926,00
Impostos a Recuperar 23.970,23
Créditos Diversos 2.255.446,59
Não Circulante 310.357.281,05
Realizável a Longo Prazo 94.915.015,17
Créditos e Valores 94.915.015,17
Investimentos 202.615.465,88
Imobilizado 12.826.800,00
Total 359.705.623,87
Demonstrações Financeiras - Passivo 2021
Circulante 75.267.924,75
Fornecedores 68.525,59
Impostos, Taxas e Contribuições 35.613,55

Lucros ou Dividendos a Pagar 71.177.623,43
Outras Obrigações 3.986.162,18
Não Circulante 184.083.863,46
Debentures 174.133.863,46
Outras Obrigações 9.950.000,00
Patrimônio Líquido 100.353.835,66
Capital Social 22.925.000,00
Reserva de Lucros 5.073.806,27
Reserva Legal 546.830,22
Lucros Acumulados 4.526.976,05
Lucros/Prejuízos Acumulados 72.355.029,39
Total 359.705.623,87
Demonstração do Resultado 2021
Despesas/Receitas Operacionais 72.587.411,39 C

Despesas/Receitas Gerais e Administrativas 72.587.411,39 C
Despesas Gerais e Administrativas 360.718,04 D
Despesas Tributárias 4.402,89 D
Resultado Financeiro Líquido 754.064,68 D
Outras Receitas e Outras Despesas 9.547.333,78
Resultado com Participações
Societárias 81.745.801,42 C

Resultado Antes da CSLL/IRPJ e
das Participações 72.587.411,39 C

Provisões do Período 232.382,00 D
Resultado Líquido 72.355.029,93 C

Tatiane Cristina Silva da Freiria
Contadora - CRC 1SP302.135/O-2

CPF 378.675.028-90

TF 60 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO S/A
CNPJ: 35.550.012/0001-74  -  NIRE: 35235714452

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2021 (Expresso em R$)
Demonstrações Financeiras - Ativo 2021
Circulante 904.291,27
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.534,58
Bancos/Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 1.534,58
Bancos Conta Movimento - No País 1.269,52
Banco Bradesco AG.3380 CC.3755-9 1.259,52
Banco Itau AG. 9323 C/C.15237-2 10,00
Aplicações de Liquidez Imediata 265,06
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais 265,06
Impostos a Recuperar 2.756,69
Crédito de Impostos 2.756,69
IR Fonte - Aplicações Financeiras 2.756,69
Créditos Diversos 900.000,00
Contas Correntes 900.000,00
Conta Corrente - Partes não Relacionadas 900.000,00
Toledo Ferrari Patrimonial 900.000,00
Não Circulante 52.881.720,46
Investimentos 36.734.172,23
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 1.400.000,00
Outros Investimentos - País 35.334.172,23
Evergreen Fundo de Investimento 34.534.172,23
MTC Realty 800.000,00
Imobilizado 16.147.548,23
Imobilizado - Custo 16.147.548,23
Adiantamento para Aquisição de Imobilizado 16.147.548,23
Total 53.786.011,73

Demonstrações Financeiras - Passivo 2021
Circulante 35.305.117,98
Debêntures 24.278.233,07
Não Conversíveis em Ações 24.278.233,07
Fornecedores 53.918,85
Fornecedores Nacionais 53.918,85
Tourmalet Serviços Financeiros Ltda 51.581,13
Yawara Brasil S.A 2.337,72
Impostos, Taxas e Contribuições 153,15
Tributos a Recolher 153,18
Contribuições Retidasa a Recolher 115,82
IR Fonte a Recolher - 1708 37,36
Outras Obrigações 10.972.812,88
Contas Correntes 10.972.812,88
Contas Correntes-Pessoas Ligadas - N 10.972.812,88
Toledo Ferrari Incorporadora 10.972.812,88
Não Circulante 18.951.422,20
Fornecedores 18.951.422,20
Fornecedores Nacionais 18.951.422,20
Evergreen Fundo de Investimento 18.951.422,20
Patrimônio Líquido (470.528,45)
Capital Subscrito 10.000,00
Capital de Domiciliados no País 10.000,00
(-) Capital a Integralizar (10.000,00)
Capital de Domiciliados no País (10.000,00)
Lucros/Prejuízos Acumulados (470.528,45)
Prejuízos Acumulados (470.528,45)
Total 53.786.011,73

Contas de Resultado Acumulado
Despesas/Receitas Operacionais 35.559,57 D
Despesas/Receitas Gerais e Administrativas 35.559,57 D
Despesas Gerais e Administrativas 35.643,21 D
Honorários Advocatícios Pessoa Jurídica 1.342,17 D
Multas 1.700,10 D
Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Jurídica 31.027,50 D
Tarifas Bancárias 1.573,44 D
Despesas Tributárias 164,89 D
IOF 1,62 D
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento 163,27 D
Resultado Financeiro Líquido 248,53 C
Receitas Financeiras 561,31 C
Rendas Aplicações Financeiras Renda Fixa 561,31 C
Despesas Financeiras 312,78 D
Juros Passivos 131,01 D
Perdas Aplicações Financeiras Renda Variável 181,77 D
Resultado Antes da CSLL/IRPJ e
das Participações 35.559,57 D

Provisões do Período 130,52 D
Provisão para IR e Contribuição Social 130,52 D
Provisão Contribuição Social 48,94 D
Provisão Imposto de Renda  81,58 D
Resultado Líquido 35.690,09 D

Tatiane Cristina Silva da Freiria
Contadora - CRC 1SP302.135/O-2

CPF 378.675.028-90

O movimento para a nuvem 
foi natural. E agora?

Em live promovida pela Dedalus, líder em serviços de cloud com-
puting e dados, com o tema “Cloud em ambientes corporativos”, o 
assunto central foi a transformação digital pela qual as empresas 
têm passado nos últimos anos e os desafios em migrar estruturas 
complexas e legados.

O processo de migração para a nuvem requer planejamento e 
governança, palavras as quais Maurício Fernandes, CEO da Dedalus, 
atribui boa parte do sucesso dessa mudança. “Criou-se um mito de 
que tudo na nuvem é simples, mas não é. Para que a transformação 
seja eficaz, um novo modelo de governança é exigido, de forma que 
a gente faça com que as companhias entendam que a nuvem é sim 
viável, desde que tomemos certos cuidados e possamos abrir mão 
de preceitos que não fazem mais sentido”, explicou.

Dentro desses princípios, o executivo destaca a necessidade de 
atualização nos ideais de segurança, custo e performance. Se esses 
três pontos não são cobertos pela governança, o cliente sofrerá 
um impacto negativo e se posicionará em uma situação de risco 
ao fazer a transformação digital. 

“Não podemos deixar que a nuvem repita uma história que já 
aconteceu anos atrás. Muitas empresas acabam fazendo implemen-
tações sem o planejamento ideal, esquecendo que a governança 
é fundamental”, Maurício aprofunda. Essa indicação feita pelo 
executivo é especialmente relevante quando consideramos que, 
de acordo com o estudo Canalys, os gastos mundiais com serviços 
de infraestrutura em nuvem bateram recorde e cresceram 34% no 
quarto trimestre de 2021, somando US$ 53,5 bilhões, um aumento 
de US$ 13,6 bilhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Entender a importância da transformação digital dentro de 
uma empresa é primordial para que ela se mantenha num patamar 
competitivo. Independentemente de seu tamanho, as empresas que 
não se adequarem às tendências tecnológicas correm o risco de 
ficar para trás”, finaliza o executivo. Por este motivo, a escolha de 
um parceiro qualificado para essa transformação é importante – a 
confiança no serviço faz com que a gestão da nuvem seja simplifi-
cada, mitigando os riscos do processo. - Fonte e mais informações: 
(www.dedalus.com.br).
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