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Id: 2166380

ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 20.514.555/0001-69 - NIRE 33.3.00312455

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZA-
DA EM 15/08/2016. 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos
15/08/2016, às 15:00 horas, na sede social da Esperanza Transmis-
sora de Energia S.A. ("Companhia"), na RJ/RJ, na Av. Presidente Wil-
son n.º 231, sala 802 - parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Cen-
tro, CEP 20.030-021. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada
a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Presidente - Da-
niel Agustín Bilat; Secretário - Leandro da Silva Reis. 4.ORDEM DO
DIA: Os conselheiros se reuniram para deliberar sobre: (i) destituição
da Sra. Maria Teresa Ballesta López ao cargo de Diretora Adminis-
trativa e Financeira da Companhia;(ii) designação do Sr. Rogerio Diniz
de Oliveira para atuar, em substituição, à Diretora ora destituída, no-
meando e empossando o novo Diretor; e (iii) autorização da adminis-
tração da Companhia praticar todos e quaisquer atos para o registro e
a publicação da presente nos órgãos próprios. 5. DELIBERAÇÕES: O
Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social em vigor da
Companhia, dentro de suas atribuições e de forma unânime, delibera:
(i) Tendo em vista a vacância decorrente do afastamento, por motivos
de saúde não correlatas ao trabalho da Sra. Maria Teresa Ballesta Ló-
pez, espanhola, casada, economista, portadora da C.I. para estrangei-
ros - RNE nº V319286-6, CPF/MF nº 057.828.237-20, residente e do-
miciliada na RJ/RJ, e considerando, ainda, que a operação e funcio-
namento da Companhia requer a atuação conjunta de dois Diretores,
aprovar a destituição da Maria Teresa Ballesta López do cargo de Di-
retora Administrativa e Financeira da Companhia, agradecendo-lhe pe-
los serviços prestados durante seu mandato. (ii)Por conseguinte, de-
signar o Sr. Rogerio Diniz de Oliveira, brasileiro, casado, administra-
dor, portador da C.I. n.º 08.056.887-6, DIC/RJ, CPF/MF n.º
002.782.367-90, residente e domiciliado na RJ/RJ, com escritório na
Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1.701 (parte), Centro, CEP:
20.030-021, para, responder pelos encargos afetos à Diretoria Admi-
nistrativa e Financeira, da Companhia. O Diretor ora designado per-
manecerá no cargo pelo período de 03 anos e é eleito e empossado
nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 147 da lei n.º
6.404/76. O Diretor aceitou o cargo mediante a assinatura do respec-
tivo termo de posse, constantes do Livro de Registro de Atas de Reu-
nião da Diretoria da Companhia, e declarara, sob as penas da Lei,
que não se acha incurso em nenhum crime que o impeça de exercer
atividades mercantis. Tendo em vista as deliberações acima, a Dire-
toria da Companhia passa a ser composta por Marcelo Vargas Rêdes
- Diretor Técnico; e Rogerio Diniz de Oliveira - Diretor Administrativo e
Financeiro; e (iii) Autorizar a administração da Companhia a praticar
todos e quaisquer atos necessários para registro e publicação da pre-
sente nos órgãos próprios. 6. ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a
lavratura da presente ata na forma sumária. Certificamos que a pre-
sente é cópia fiel e confere com a via original lavrada em livro pró-
prio. 7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINA-
TURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata
lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 8. MESA:
Daniel Agustín Bilat - Presidente; Leandro da Silva Reis - Secretário.

Visto do Advogado: Renata Mendes Alberoni - OAB-RJ n.º 152.962.
Jucerja nº 2944044 em 05/09/2016. Bernardo F. S. Berwanger - Se-
cretário Geral.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
14/06/18. DATA, HORA E LOCAL: Em 14/06/18, às 15:00 horas, na
sede da Esperanza Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), na
Av. Presidente Wilson, 231, salas 1003 (parte) e 1004 (parte), Edifício
Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20030-021, na Cidade do
RJ/RJ. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação
prévia consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei
6.404/76, conforme alterada, tendo em vista a presença dos acionistas
detentores da totalidade do capital social da Companhia. COMPOSI-
ÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência o Sr. Daniel Agustín Bilat,
que convidou o Sr. Leandro da Silva Reis para secretariar os traba-
lhos. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) reeleição de membros do
Conselho de Administração da Companhia e (ii) autorização expressa
para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome to-
das as providências e adote todas as medidas necessárias à forma-
lização, efetivação e administração das deliberações desta Assem-
bleia. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, após debates e discussões, os acionistas da Companhia
aprovaram: (i) a reeleição dos seguintes membros titulares do Con-
selho de Administração da Companhia, Sr. Daniel Agustín Bilat, bra-
sileiro, divorciado, industrial, portador da C.I. n.º 31.038.159-5, DE-
TRAN/RJ, CPF/MF n.º 058.033.087-73, com endereço comercial na
Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 - parte, Edifício Austregésilo
de Athayde, Centro, CEP 20.030-021; Sr. Leandro da Silva Reis,
brasileiro, casado, administrador, portador da C.I. n° 1506621,
SSP/DF, CPF/MF n.º 803.722.601-87, com endereço comercial na
RJ/RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1701 - parte, Edifício
Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-021; Sr. Marcos Pinto
Almeida, brasileiro, solteiro, economista, portador da C.I. RG n.º
4014002 SSP/MG, CPF/MF n.º 835.202.366-72, com endereço comer-
cial na SP/SP, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, Ed. Square,
10º andar, Itaimbibi, CEP 04530-001; e Sr. Fernando Martinez-Caro,
espanhol, casado, engenheiro civil, portador do passaporte n.º
XDB249983, com endereço comercial em Toronto, Canadá, na 181
Bay Street, sala 330, ON M5J 2T3, bem como dos seguintes mem-
bros suplentes do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Car-
los Eduardo Assumpção Olesko, brasileiro, solteiro, engenheiro, por-
tador da C.I. n.º 077751-1, CREA/SC, CPF/MF n.º 024.186.359-70,
como suplente do Sr. Daniel Agustín Bilat; Sr. Germán Sánchez
González, espanhol, solteiro, industrial, portador do visto permanente
e da C.I. de estrangeiro, registrado no RNE sob o n.º V986674-2,
CPF/MF n.º 062.519.617-16, como suplente do Sr. Leandro da Silva
Reis, ambos com endereço comercial na RJ/RJ, na Av. Presidente
Wilson n.º 231, sala 1701 - parte, Edifício Austregésilo de Athayde,
Centro, CEP 20.030-021; Sr. Jeffrey Rosenthal, canadense, casado,
engenheiro, portador do passaporte n.º HB563789, com endereço co-
mercial em Toronto, Canadá, na 181 Bay Street, sala 330, ON M5J
2T3, como suplente do Sr. Marcos Almeida; e o Sr. Luiz Ricardo
Cursino de Moura Santos, brasileiro, casado, administrador, portador
da C.I. RG n.º 33781050-3 SSP/SP, CPF/MF n.º 301.782.568-03, com

endereço comercial na SP/SP, na Rua Dr. Renato Paes de Barros,
955, Ed. Square, 10º andar, Itaimbibi, CEP 04530-001, como suplente
do Sr. Fernando Martinez-Caro.. Todos os Conselheiros ora eleitos
terão mandato unificado de 1 (um) ano e assumem seus cargos na
presente data, mediante a apresentação dos respectivos termos de
posse que integram a presente ata como Anexo II à presente Ata e,
no caso dos conselheiros não residentes, de apresentação de instru-
mentos de mandato para os fins do art. 146, §2º Lei 6.404/76, con-
forme alterada; e (ii) A autorização para a Diretoria da Companhia
praticar todos os atos necessários à formalização e efetivação das de-
liberações desta Assembleia, incluindo as correspondentes anotações
de posse dos conselheiros no Livro de Atas de Reuniões do Conselho
de Administração da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais ha-
vendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, sus-
pendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que
depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes.
RJ, 14/06/18. MESA: Daniel Agustín Bilat - Presidente; Leandro da
Silva Reis - Secretário. Visto do Advogado: Bruna Lage Richter -
OAB/RJ OAB/RJ 158.899. Jucerja nº 3228600 em 17/07/2018.
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1. DATA,
HORÁRIO E LOCAL: 13/12/18, às 10:30 horas, na sede social da Es-
peranza Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), nesta Cidade e
Estado do RJ, na Av. Presidente Wilson n.º 231, sala 1003 - parte e
1004 -parte, Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, CEP 20.030-
021. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação,
em virtude da participação da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Companhia. 3. MESA: Presidente - Daniel Agus-
tín Bilat; Secretário - Leandro da Silva Reis. 4. ORDEM DO DIA: De-
liberar sobre (i) a renúncia do Sr. Marcello Nunes Medeiros ao cargo
de Diretor Técnico da Companhia; e (ii) a eleição do Sr. Murilo Ma-
galhães Nogueira, para o cargo de Diretor Técnico da Companhia. 5.
DELIBERAÇÕES: Na forma do Estatuto Social, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições, o Conselho de Administração: (i)
aceitou a renúncia apresentada pelo Sr. Marcello Nunes Medeiros ao
cargo de Diretor Técnico da Companhia, agradecendo-lhe pelos ser-
viços prestados; e (ii) aprovou a eleição e posse do Sr. Murilo Ma-
galhães Nogueira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.I. n.º
871060168/D CREA/RJ, CPF/MF n.º 829.271.117-15, com endereço
comercial na Av. Presidente Wilson n.º 231, salas 1003(parte) e 1004
(parte), Edifício Austregésilo de Athayde, Centro, RJ, CEP: 20.030-
021, ao cargo de Diretor com designação específica de Diretor Téc-
nico da Companhia, pelo período de um 03 anos. Fica a administra-
ção da Companhia autorizada a praticar todos e quaisquer atos ne-
cessários para a formalização da deliberação acima, bem como pu-
blicar a presente ata em forma de extrato. 6. ENCERRAMENTO, LA-
VRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e as-
sinada por todos os presentes. RJ, 13/12/2018. Conselheiros: Daniel
Agustín Bilat, Leandro da Silva Reis, Marco Pinto Almeida e Fernando
Martinez - Caro. Mesa: Daniel Agustín Bilat - Presidente; Leandro da
Silva Reis - Secretário. Visto do Advogado: Bruna Lage Richter -
OAB/RJ 158.899. Jucerja nº 3474320 em 07/01/2019.
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