RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
C.N.P.J. no 02.998.301/0001-81
NIRE no 35.300.170.563
Ata da 255ª Reunião do Conselho de Administração
I.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) do mês de outubro de 2021, às 11h00, mediante uso de

ferramenta eletrônica Microsoft Teams, nos termos do Estatuto Social da Rio Paranapanema Energia S.A.
Companhia

Rua Funchal, nº 418,

2º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
II.

MESA: Sr. Zhao Jianqiang, Presidente da Mesa; Sr. Luís Fernando Lisboa Humphreys.

III.

CONVOCAÇÃO: Convocação dos membros do Conselho de Administração nos termos do Estatuto

Social.
IV.

PRESENÇA: Estavam presentes na reunião: Sr. José Renato Domingues; Sra. Monica Louise Luling; Sr.

Yujun Liu; e Sr. Zhao Jianqiang.
V.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

VI.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, reelegem: (i) Sr.

Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho, brasileiro, convivente em união estável sob o regime de separação
convencional de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.963.800-8 SSP/SP e inscrito no
CPF sob o nº 073.319.238-62, como Diretor Presidente e de Relações com Investidores; (ii) Sr. Vitor Hugo
Lazzareschi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.469.657-5 SSP/SP e
inscrito no CPF/ME sob o nº 257.667.298-12, como Diretor sem designação específica; (iii) Sr. João Luis
Campos da Rocha Calisto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
37.461.615-2, inscrito no CPF sob o nº 022.316.168-31, como Diretor sem designação específica; (iv) Sr. Márcio
José Peres, brasileiro, engenheiro, casado, portador de Cédula de Identidade RG nº 12.729.567-7 SSP/SP e
inscrito no CPF sob o n.º 713.401.066-04, como Diretor sem designação específica; e (v) Sr. Rodrigo Teixeira
Egreja, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.413.662X, inscrito no CPF sob o n.º 183.107.578-40, como Diretor sem designação específica, todos com escritório na
Rua Funchal, n.º 418, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, Estados de São Paulo.
Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse que será lavrado
em livro próprio.
Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da Companhia, ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrarem 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
econômica popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
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Os mandatos dos Diretores ora eleitos terão início em 22 de novembro de 2021 e término em 21 de
novembro de 2023.
VII.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Com isso, o Senhor Presidente dos trabalhos da presente

reunião indagou aos demais Conselheiros presentes à reunião se restava algum outro assunto a considerar
e, não havendo resposta positiva, deu por encerrado os trabalhos e determinou que se lavrasse a ata da
presente reunião, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, passando a constar
do livro próprio. Conselheiros de Administração presentes: (i) Sr. José Renato Domingues; (ii) Sra. Monica
Louise Luling; (iii) Sr. Yujun Liu; e (iv) Sr. Zhao Jianqiang.
CERTIFICO QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.
São Paulo, 13 de outubro de 2021.
________________________________
Luís Fernando Lisboa Humphreys
Secretário
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