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Observação:
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Nº de Páginas
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Capa Nº Páginas

SECRETÁRIO GERAL

Jorge Paulo Magdaleno Filho 

Deferido em 02/05/2022 e arquivado em 03/05/2022

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0029268-3
Tipo Jurídico

Sociedade anônima
Porte Empresarial

Normal

JUCERJA
Útimo arquivamento:
00004533928 - 07/10/2021
NIRE: 33.3.0029268-3
GOIAS TRANSMISSAO SA 

Boleto(s): 

Hash: 603BE7FA-4973-4AE2-8C8E-58B79DC4057E

Orgão Calculado Pago

Junta 676,00 676,00

DNRC 0,00 0,00

Nº do Protocolo

00-2022/342539-7

TERMO DE AUTENTICAÇÃONome

GOIAS TRANSMISSAO SA
Código Ato Eventos

008 Cód Qtde. Descrição do Ato / Evento
999 1 Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
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Código 
do Ato

00-2022/342539-7

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0029268-3
Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

29/04/2022 13:38:08

JUCERJA
Último arquivamento:

GOIAS TRANSMISSAO SA

NIRE: 33.3.0029268-3

Boleto(s): 104008150
Hash: 603BE7FA-4973-4AE2-8C8E-58B79DC4057E

00004533928 - 07/10/2021

0 0 - 2 0 2 2 / 3 4 2 5 3 9 - 7 

Orgão Calculado Pago
Junta 676,00 676,00
DREI 0,00 0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

GOIAS TRANSMISSAO SA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

008

Código 
Evento Descrição do ato / Descrição do eventoQtde.

999 1 Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
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Requerente

Nome: Filipe dos Santos de Oliveira

Assinatura:  ASSINADO DIGITALMENTE
O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem 
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade 
dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo

Telefone de contato: 2169182424

E-mail: fsanoliveira@hotmail.com

Tipo de documento: Digital

Data de criação: 29/04/2022

Data da 1ª entrada:

Rio de Janeiro

Local

29/04/2022
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GOIÁS TRANSMISSÃO S.A. 
NIRE 33.3.0029268-3 

CNPJ/MF 11.708.279/0001-89 
(“Companhia”) 

 

ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 41ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022. 

 

I. Data, Hora e Local: Em 31 de março de 2022, às 12:30 horas, em ambiente virtual, em razão das medidas de 

isolamento que visam conter a proliferação do novo Coronavírus – Covid-19. 

 

II. Quórum: Presentes as Acionistas representando a totalidade do capital social. 

 

III. Convocação: Dispensada a publicação dos avisos às Acionistas e dos editais de convocação nos termos do 

Artigo 124, § 4° da Lei n°. 6.404/76, tendo em vista o comparecimento das Acionistas representando a 

totalidade do capital social. 

 
IV. Publicações: Na forma prevista no artigo 289 da Lei 6.404/1974, cuja redação foi alterada pela Lei n°. 

13.818/2019, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social de 

2021 e o Relatório dos Auditores Independentes foram publicados na versão impressa do jornal Diário 

do Acionista, no periódico correspondente aos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2022, e 1° e 2 de março de 

2022, nas páginas 12, 13 e 14, bem como na versão eletrônica do referido jornal, localizada através do seguinte 

endereço eletrônico: https://diariodoacionista.com.br/wp-content/uploads/2022/02/26_02_2022_-

GOIAS_TRANSMISSAO_S_A_-_CNPJ_11708279000189_-_DEMONSTRACOES_FINANCEIRAS.pdf. 

 
 

V. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Marcela Britto Correa Figueiró e 

secretariados pelo Sr. Filipe Santos Oliveira. 

 

VI. Ordem do Dia: I. Em Assembleia Geral Ordinária: discussão e aprovação (a) das contas dos administradores, 

do Balanço Patrimonial e das respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2021, 

auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu, bem como do Relatório de Administração; (b) sobre a destinação 

do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; e (c) pagamento de dividendos. II. Em Assembleia 

Geral Extraordinária: discussão e aprovação (a) da remuneração global anual dos administradores da 

Companhia. 
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VII. Deliberações: 

Em Assembleia Geral Ordinária: 

 

(a) Aprovar, conforme recomendação deliberada pelos membros do Conselho de Administração na 137ª 

RCA, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, por unanimidade dos presentes, sem reservas ou 

restrições, as contas da Diretoria, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2021; 

(b) Aprovar, por unanimidade dos presentes, conforme recomendação deliberada pelos membros do 

Conselho de Administração na 137ª RCA, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, a destinação do 

Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R$ 

90.953.478,79, por meio da constituição de: (i) reserva legal; (ii) dividendos obrigatórios a serem 

revertidos em reserva especial; e (iii) reserva de lucro, conforme descrito a seguir: 

(i) R$ 4.547.673,94, correspondentes a 5% do Lucro Líquido do exercício de 2021, para Reserva 

Legal; 

(ii) R$ 21.601.451,21, a título de dividendos obrigatórios, correspondente a 25% do Lucro Líquido 

ajustado do exercício de 2021, para reserva especial, a ser paga às Acionistas tão logo a 

situação financeira da Companhia permita, tendo em vista o comprometimento do caixa em 

decorrência das atividades relacionadas à Ampliação da SE Trindade; e 

(iii) R$ 64.804.353,64, para a conta de Reserva de Lucros, conforme proposta da Administração. 

 

(c) Aprovar, por unanimidade dos presentes, conforme recomendação deliberada pelos membros do 

Conselho de Administração na 137ª RCA, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, o não pagamento 

de dividendos no presente ano de 2022 e, por conseguinte, a reversão dos dividendos obrigatórios 

provenientes do resultado do exercício de 2021, no montante de R$ 21.601.451,21 (vinte e um milhões, 

seiscentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), para constituição da 

reserva especial (conta do patrimônio líquido), tendo em vista o comprometimento do caixa em 

decorrência das atividades relacionadas à Ampliação da SE Trindade. O valor relativo à reserva em 

questão deverá ser pago às Acionistas tão logo a situação financeira da Companhia permita. 
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Em Assembleia Geral Extraordinária: 

 

(a) Aprovar, por unanimidade dos presentes, conforme recomendação deliberada pelos membros do 

Conselho de Administração na 137ª RCA, a remuneração global anual dos Administradores da 

Companhia para o exercício social de 2022, no limite de R$ 813.030,32 (oitocentos e treze mil, trinta 

reais e trinta e dois centavos), resultado da correção monetária do pró-labore praticado no ano 

anterior pela variação do IPCA no período.  

(a.1) Além do pagamento do pró-labore, os Diretores da Companhia farão jus ao Seguro 

Saúde/Odontológico, Seguro de Vida, Ticket Alimentação/Refeição e ao pagamento das passagens 

aéreas para o exercício de suas atividades na sede ou nas filiais da Companhia. Caso o Diretor não 

seja aceito nos contratos de seguro (vida e saúde/odontológico) ou opte por contratá-los de forma 

direta, as referidas despesas poderão ser reembolsadas pela Companhia, mediante a comprovação 

da respectiva despesa, cujo limite será o valor praticado pelos seguros contratados pela Companhia 

para segurados na faixa etária do respectivo Diretor. 

(a.2) Todos os Administradores, Conselheiros e Diretores estão cobertos pelo Seguro de 

Responsabilidade Civil (D&O), cujos custos serão suportados pela Companhia. 

(a.3) Em conformidade com as disposições do Acordo de Acionistas em vigor, registra-se a 

recomendação ao Conselho de Administração para que este, na individualização dos valores 

referentes à remuneração anual dos administradores, atribua aos seus membros remuneração 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração base do Diretor Administrativo-Financeiro. 

 

VIII. Encerramento: Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela pudesse fazer 

uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, na 

forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1°, da Lei n°. 6.404/76, que, após lida e aprovada, foi assinada 

por todos os presentes.  
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IX. Assinaturas: Sra. Marcela Britto Correa Figueiró, Presidente da Mesa; Sr. Filipe Santos Oliveira, 

Secretário da Mesa; Acionistas: p. Furnas Centrais Elétricas S.A. e p. Gebbras Participações LTDA. 

 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. 

 

 

 

_________________________________ 

Marcela Britto Correa Figueiró 

Presidente da Mesa 

__________________________________ 

                      Filipe Santos Oliveira 

                         Secretário da Mesa 

 

Acionistas: 

 

 

_________________________________ 

Furnas - Centrais Elétricas S.A. 

__________________________________ 

Gebbras Participações LTDA. 

 

FILIPE DOS SANTOS 

DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por 

FILIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

Dados: 2022.04.04 17:34:41 -03'00'

CLAUDIA DE 

BARROS 

COTIA:553181

42753

Assinado de forma 
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COTIA:55318142753 

Dados: 2022.04.10 

11:09:57 -03'00'

CAIO POMPEU DE 

SOUZA BRASIL 

NETO:952940407
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Digitally signed by 

CAIO POMPEU DE 

SOUZA BRASIL 

NETO:95294040778 
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MARCELA BRITTO 

CORREA 

FIGUEIRO:94594686087

Assinado de forma digital por 

MARCELA BRITTO CORREA 

FIGUEIRO:94594686087 

Dados: 2022.04.14 11:54:35 

-03'00'

MARCELA BRITTO 

CORREA 
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Sábado, domingo e segunda-feira, 26, 27 e 28 de fevereiro, terça-feira e quarta-feira, 1º e 2 de março de 202214

Mundo

Membro da Academia Brasileira de Letras, Doutor
Honoris Causa da Unirio e Professor de História 

e Filosofia da Educação

Arnaldo Niskier

A perda de 
Candido Mendes

O
educador, professor, advogado e membro
da Academia Brasileira de Letras Candido

Mendes de Almeida tinha 93 anos de existência.
Vítima de uma embolia pulmonar, perdeu  a vi-
da, deixando viúva a médica e pneumologista
Margareth Dalcomo, uma figura notável no com-
bate à Covid-19.

Tive com Cândido um convívio de mais de 50
anos, desde que ele  me convidou para lecionar
na Universidade Candido Mendes. A matéria era
Teoria da Administração, nos cursos superiores
da sua instituição. Vivi o prazer de ser Professor
Emérito da UCAM.

Grande e ativo pensador de ciência política,
Candido Mendes foi o criador do Instituto Uni-
versitário de Pesquisas, onde realizou trabalhos
de grandes  relevo.

Deu aulas em Universidades americanas, co-
mo Harvard e Columbia, além de ter trazido ao
Brasil figuras eminentes da cultura universal, co-
mo o francês Edgard Morin, que se tornou seu
grande amigo.

Em 1998, numa visita da Academia Francesa
ao Rio de Janeiro, em conversa com o então Se-
cretário Perpétuo Maurice Druon, eu e Cândido
Mendes acertamos criar a Academia da Latinida-
de, que passou desde então a funcionar de forma
independente. Na época, eu estava na presidên-
cia da  Academia Brasileira de Letras.

Escreveu obras importantes, entre as quais
“Nacionalismo e Desenvolvimento”(1963), “O
país da paciência”(2000), “Por que me envergo-
nho do meu país”(2010) e “A razão arma-
da”(2012). Lecionou na PUC-Rio e na Fundação
Getúlio Vargas. Foi figura de destaque da Acade-
mia Brasileira de Letras e a sua importância pode
ser medida pelas palavras do acadêmico Merval
Pereira a  seu respeito: “O vigor da voz de Cândi-
do Mendes se fez ouvir durante décadas na defe-
sa dos direitos humanos, da democracia, espe-
cialmente durante a ditadura militar.”

Foi uma figura destacada da Faculdade de Di-
reito Candido Mendes, onde lecionou a partir de
1962 e serviu à Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), além da Comissão Pontifícia
de Justiça e Paz. Fazia dupla com o irmão – o bis-
po D. Luciano Mendes de Almeida, já falecido.
Eles farão falta à Igreja do Brasil.

GUERRA

Rússia ameaça Finlândia e
Suécia caso se juntem à OTAN
A

pós a primeira-ministra
Sanna Marin afirmar
que a Finlândia está

pronta para se candidatar à
Otan (Organização do Tratado
do Atlântico Norte), caso a
aliança seja necessária para ga-
rantir a segurança nacional em
um momento grave, o governo
russo declarou que qualquer
tentativa do país nesse sentido
teria "sérias consequências polí-
ticas e militares".

O aviso também se estende à
Suécia que, junto à Finlândia,

foi convidada para participar da
reunião da Otan que ocorre
nesta sexta-feira. O Ministério
das Relações Exteriores da Rús-
sia ressaltou que a política de
não alinhamento militar da Fin-
lândia é fundamental para a
manutenção da segurança e da
estabilidade na região norte da
Europa.

Embora tenham sido convi-
dadas à reunião da Otan, nem
Suécia nem Finlândia fizeram
qualquer declaração ou movi-
mento que indique interesse

em se juntar à aliança coman-
dada pelos EUA. A Finlândia
não descarta a hipótese, mas
não sinalizou nada para além
do hipotético. Já a primeira-mi-
nistra sueca, Magdalena An-
dersson, foi taxativa ao afirmar
que não há qualquer intenção
nesse sentido.

Ao contrário, a mandatária
frisou a importância da Suécia
continuar "clara e previsível",
mantendo sua política de não
estabelecer alianças militares,
"o que serve muito bem aos in-

teresses suecos". Andersson, no
entanto, condenou as ações da
Rússia na Ucrânia, afirmando
que são claras violações do di-
reito internacional e atentam
contra a segurança da Europa.

Questionado sobre as amea-
ças russas aos dois países es-
candinavos, Ned Price, porta-
voz do Departamento de Estado
americano, afirmou que não fa-
laria em nome da Suécia e da
Finlândia, mas ressaltou que
cada país é livre para escolher
suas alianças.

Putin diz a Xi querer dialogar com Ucrânia,
e chinês apoia esforço para resolução

Em posição geopolítica com-
plexa e pressionada a condenar
a Rússia, a China se recusou no-
vamente nesta sexta-feira a usar
a palavra "invasão" para o con-
flito na Ucrânia.

A porta-voz do ministro das
Relações Exteriores, Hua Chu-
nying reconheceu que a situa-
ção "não é a que gostaríamos de
ver", mas preferiu apontar o de-
do para os Estados Unidos. Se-
gundo ela, os americanos são
responsáveis por inflamar a cri-
se nas últimas semanas. O go-
verno Joe Biden havia alertado
que a invasão russa à Ucrânia
era iminente.

"A China tem tido uma ati-
tude responsável  e  tentado
persuadir todos os lados a não
aumentar as tensões ou incitar
a guerra. Aqueles que seguem
a liderança americana atiçam
as chamas e depois culpam ou-
tros que são os verdadeiros
responsáveis", afirmou nesta

sexta-feira.
Apesar de afirmar acreditar

no respeito à integridade territo-
rial de todos os países, o regime
chinês vê a questão da Ucrânia
como tendo um próprio contex-
to histórico complexo e especial.

"Entendemos as preocupa-
ções legítimas da Rússia em
questões de segurança", disse
outro porta-voz da chancelaria,
Wang Wenbin, em entrevista.

Aliados estratégicos da Rús-
sia, dirigentes chineses têm ter-
giversado quanto a perguntas
sobre sanções econômicas im-
postas pelos Estados Unidos e a
União Europeia. Uma das ques-
tões é se o país está disposto a
aumentar a compra de petróleo
russo. Wang respondeu apenas
que "sanções nunca foram uma
maneira eficaz de responder
problemas."

Em conversa telefônica, o lí-
der chinês Xi Jinping disse ao
russo Vladimir Putin apoiar os

esforços russos para resolver a
crise na Ucrânia com diálogo,
segundo a televisão estatal
CCTV, da China. Putin teria
afirmado, segundo a emissora,
estar disposto a manter con-
versas de "alto nível" com os
ucranianos.

Horas depois da assistente do
ministro empurrar a culpa para
os aliados dos Estados Unidos, a
chanceler britânica Liz Truss
declarou esperar que a China
defenda a soberania ucraniana.
O governo do Reino Unido co-
brou um posicionamento de Pe-
quim sobre os ataques russos.

"Falei com [o chanceler chi-
nês] Wang Yi sobre a invasão à
Ucrânia e deixei claro que as
ações russas são uma violação
flagrante da Carta da ONU", dis-
se Truss em comunicado. "Co-
mo membro permanente do
Conselho de Segurança da
ONU, esperamos que a China
defenda a soberania e a integri-

dade territorial da Ucrânia."
Em reunião no Conselho de

Segurança das Nações Unidas
na última quinta-feira, enquan-
to acontecia a invasão, o embai-
xador chinês Zhang Jung não ci-
tou a Rússia, guerra ou invasão.
Limitou-se apenas a pedir cal-
ma aos envolvidos.

Xi Jinping havia dado seu
apoio a Putin em suas reivindi-
cações de que a Otan deveria fi-
car fora do antigo espaço sovié-
tico. Ele também condenou o
deslocamento de militares do
ocidente para a região.

O líder da China e o presiden-
te da Rússia se encontraram na
abertura das Olimpíadas de In-
verno, no último dia 4. Logo de-
pois, os dois países divulgaram
um comunicado conjunto se co-
locando contra a expansão da
Otan e os pactos militares ame-
ricanos na região Indo-Pacífico,
uma região de interesse funda-
mental para os chineses.

União Europeia sobe o tom e
discute sanções contra Putin 

A União Europeia (UE) subiu o
tom sobre as sanções contra a
Rússia nesta sexta-feira, após os
ataques à Ucrânia, e discute con-
gelar ativos do presidente Vladi-
mir Putin e do chanceler russo,
Serguei Lavrov. Segundo o minis-
tro das Relações Exteriores de Lu-
xemburgo, Jean Asselborn, o blo-
co está próximo de um acordo pa-
ra impor sanções aos políticos rus-
sos. As retaliações serão discuti-
das em uma reunião com repre-
sentantes da UE ainda nesta sexta
em Bruxelas, na Bélgica.

Questionado sobre eventuais
reações de Putin e Lavrov, Assel-
born disse que os dois "vivem em
uma bolha e que não podem mais
reconhecer a realidade".

O porta-voz do Kremlin, Dmitri
Peskov, recusou-se a comentar
sobre a possibilidade de sanções
diretas contra Putin e Lavrov.

Além das medidas contra os
chefes russos, o presidente do
Conselho Europeu, Charles Mi-
chel, disse que a UE prepara mais
sanções econômicas. Em sua opi-
nião, o pacote aprovado pelos lí-
deres dos 27 países do bloco na
quinta-feira passada não é sufi-
ciente.

A ameaça foi feita poucas horas
depois de o presidente da Ucrânia,
Volodimir Zelenski, pedir medi-
das mais duras contra Moscou.

"As possibilidades de sanções
ainda não foram esgotadas. A
pressão sobre a Rússia deve au-
mentar", escreveu Zelenski no
Twitter, que disse ter enviado a
mensagem à presidente da Co-
missão Europeia, Ursula von der
Leyen. Os líderes da UE aprova-
ram na quinta, durante cúpula de
emergência em Bruxelas, sanções
que atingem os setores de energia,

finanças e transporte da Rússia,
bem como restrições às exporta-
ções de tecnologia e à concessão
de vistos.

Os países do bloco preferiram
não excluir, por enquanto, os ban-
cos russos do sistema interbancá-
rio Swift, um passo considerado
de efeito devastador e com conse-
quências que poderão ser senti-
das inclusive em outros países da
Europa.

Autoridades financeiras disse-
ram que o bloco está pronto para
aguentar impactos econômicos
que devem girar em torno do au-
mento do preço da energia. "Mas
os custos de reagir a essa invasão,
a essa violação da lei internacio-
nal, são custos com os quais deve-
mos arcar", disse o comissário
econômico europeu Paolo Genti-
loni.

O Kremlin avaliou que as san-

Mais de 50 mil deixaram
Ucrânia desde invasão russa

Mais de 50 mil pessoas já
fugiram da Ucrânia desde o
início da invasão russa, infor-
mou o Acnur (Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para
Refugiados) nesta sexta-feira.
A maioria teria ido em direção
à Moldávia e à Polônia -este
último, o maior país da divisa
oeste da Ucrânia. As duas na-
ções compartilham 535 km de
fronteira.

Na quinta-feira passada, as
Nações Unidas informaram
que mais de 100 mil pessoas já
haviam se deslocado devido ao
conflito. Neste caso, os núme-
ros englobam aqueles ucrania-
nos que se deslocaram inter-
namente e os que fugiram para
outros países.

Estima-se que essa migra-
ção possa envolver até 5 mi-
lhões de moradores, sendo
que 3 milhões devem ir para a
Polônia -a população total da
Ucrânia é de cerca de 44 mi-
lhões de pessoas. Apenas na
quinta, autoridades fronteiri-
ças afirmaram que 29 mil en-
traram em solo polonês.
Grande parte segue para cen-
tros de acolhimento de refu-
giados, organizados por Var-
sóvia e pela comunidade eu-
ropeia.

Até agora, os campos rece-
bem principalmente mulheres
e crianças, uma vez que ho-
mens estariam sendo impedi-
dos de deixar o país, sob justifi-
cativa de necessidade militar.

ções ocidentais impostas à Rússia
causariam problemas a Moscou,
mas que não são intransponíveis.
O país está decidido a ampliar
seus laços comerciais e econômi-
cos com nações asiáticas.

Peskov, porta-voz do Kremlin,
disse que a Rússia já havia reduzi-
do sua dependência das importa-
ções estrangeiras para se proteger
contra sanções.

"O objetivo principal era asse-
gurar a completa autossuficiência
e a substituição das importações,
se necessário", disse Peskov. "Em
grande medida este objetivo foi al-
cançado. Sem dúvida haverá pro-
blemas, mas eles não serão insu-
peráveis."

O Ministério da Economia dis-
se que a Rússia enfrentou sanções
durante muito tempo e que está
reavaliando seus laços comerciais
para combater o que chamou de
ameaça que emana do Ocidente.

"Entendemos que a pressão de
sanções que enfrentamos desde
2014 vai se intensificar", informou
a pasta russa. "A retórica de alguns
de nossos colegas do exterior foi
tal que estamos prontos para po-
tenciais novas sanções por um
longo tempo."

02-mar-22 | 8:02 AM BRT
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Presidência da República

Secretaria de Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplifcação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA GOIAS TRANSMISSAO SA, NIRE 33.3.0029268-3, PROTOCOLO 

00-2022/342539-7, ARQUIVADO EM 03/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004870022, FOI 

ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ Nome

104.698.767-43 FILIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

03 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral
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