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Enc Energy Nordeste Participações S.A.
CNPJ nº 30.534.672/0001-48 - NIRE 26300025345

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Junho de 2022
1. Data, Hora e Local: Em 21 de junho de 2022, às 09:00 horas, de modo exclusivamente digital, nos 
termos do parágrafo único, artigo 1.080-A da Lei 10.406/2002 e da Instrução Normativa do DREI nº 81, 
de 10 de junho de 2020 (“IN 81”). 2. Convocação e Presença: Dispensada convocação em virtude da 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Rodrigo Lopes Missel; Secretária: Carla de Castro Bernardes. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) em cumprimento do Artigo 19, item “g” e “l” do Estatuto Social da Companhia, a prestação de 
alienação fiduciária sob condição suspensiva, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão 
de sua titularidade das seguintes sociedades: (a) Valorgas Energia Igarassu I Aluguel de 
Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda., sociedade 
limitada, com sede na Cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Norte, s/nº, 
km 28,5, Lote 1, Área Rural, CEP 53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.698.744/0001-92, com 
seus atos constitutivos registrados perante a JUCEPE sob o NIRE nº 26202434291 (“Valorgas Energia 
Igarassu I”); (b) Valorgas Energia Igarassu II Aluguel de Equipamentos para Sistema de 
Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de 
Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Norte, s/nº, km 28,5, Lote 2, Área Rural, CEP 
53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.817.971/0001-90, com seus atos constitutivos registrados 
perante a JUCEPE sob o NIRE nº 26202436545 (“Valorgas Energia Igarassu II”); (c) Valorgas Energia 
Igarassu III Aluguel de Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção 
SPE Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia 
BR-101 Norte, s/nº, km 28,5, Lote 3, Área Rural, CEP 53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o  
nº 30.710.171/0001-75, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCEPE sob o NIRE  
nº 26202434593 (“Valorgas Energia Igarassu III”); (d) Valorgas Energia Igarassu IV Aluguel de 
Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda., sociedade 
limitada, com sede na Cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Norte, s/nº, 
km 28,5, Lote 4, Área Rural, CEP 53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.326.513/0001-43, com 
seus atos constitutivos registrados perante a JUCEPE sob o NIRE nº 26202361201 (“Valorgas Energia 
Igarassu IV”); (e) Valorgas Energia SPE São Luís Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade do 
Rosário, Estado do Maranhão, na Fazenda Arapixi, s/nº, Zona Industrial Buenos Aires, CEP 65150-000, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.356.071/0001-92, com seus atos constitutivos registrados perante a 
Junta Comercial do Estado do Maranhão (“JUCEMA”) sob o NIRE nº 21200997308 (“Valorgas São 
Luís I”); (f) Valorgas Energia São Luís II SPE Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade do 
Rosário, Estado do Maranhão, na Fazenda Arapixi, s/nº, Lote 2, Zona Industrial Buenos Aires, CEP 
65150-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.387.486/0001-23, com seus atos constitutivos registrados 
perante a JUCEMA sob o NIRE nº 21200997693 (“Valorgas São Luís II”); e (g) Valorgas Energia SPE 
São Luís III Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade do Rosário, Estado do Maranhão, na 
Fazenda Arapixi, s/nº, Lote 3, Zona Industrial Buenos Aires, CEP 65150-000, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 34.580.780/0001-08, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCEMA sob o NIRE  
nº 21201041771 (“Valorgas São Luís III”), bem como quaisquer outras quotas representativas da 
totalidade do capital social das referidas sociedades, conforme o caso, que venham a ser subscritas, 
adquiridas ou de qualquer modo detidas pela Enc Energy Nordeste e pela Enc Power ou pela Valorgas 
Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II, Valorgas Energia Igarassu III, Valorgas Energia 
Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II e Valorgas São Luís III , e demais bens e direitos 
(“Alienação Fiduciária das Quotas Sob Condição Suspensiva”) de acordo com os termos e condições 
do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas sob Condição Suspensiva 
em Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas sob Condição 
Suspensiva), de forma a garantir a totalidade das obrigações assumidas pela Emissora (conforme 
abaixo definida) no âmbito da Escritura (conforme abaixo definida); (ii) em cumprimento do Artigo 19, 
item “h” do Estatuto Social da Companhia, a outorga pela Companhia de garantia fidejussória na forma 
de fiança (“Fiança”) em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e 
quaisquer obrigações assumidas pela Enc Energy Brasil Participações S.A., sociedade anônima, 
com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Av. Nove de Julho, nº 3.405, parte, 
Anhangabaú, CEP 13208-056, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.423.638/0001-17, com seus atos 
constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 
35300512511 (“Emissora”) no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em 
Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória , em Série Única, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos da Emissora, no valor total de até R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) 
(“Escritura”); (iii) em cumprimento do Artigo 19, item “h” do Estatuto Social da Companhia, autorizar as 
suas subsidiárias Valorgas Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II, Valorgas Energia Igarassu 
III, Valorgas Energia Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II e Valorgas São Luís III 
(“Fiadoras”) a outorgarem garantia fidejussória na forma de fiança, em garantia ao fiel, pontual e 
integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Emissora no 
âmbito da Escritura; (iv) em cumprimento do Artigo 19, item “h” e “l” do Estatuto Social da Companhia, 
autorizar as suas subsidiárias Valorgas Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II, Valorgas 
Energia Igarassu III, Valorgas Energia Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II e Valorgas 
São Luís III (“Garantidoras da Cessão Fiduciária”), a outorgar cessão fiduciária da totalidade dos 
direitos e créditos, detidos e a serem detidos pelas Garantidoras da Cessão Fiduciária oriundos de 
determinados contratos e das contas vinculadas de titularidade das referidas sociedades, nas quais 
serão depositados pelas contrapartes dos contratos identificados no Contrato de Cessão Fiduciária 
Sob Condição Suspensiva (conforme abaixo definido) (“Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva” 
e “Contas Vinculadas”, respectivamente) de acordo com os termos e condições do Instrumento 
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos Sob Condição Suspensiva em Garantia e Outras 
Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva”); (v) aprovação de outorga de 
procuração irrevogável e irretratável pela Companhia com prazo vinculado ao cumprimento integral de 
todas as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura, da Alienação Fiduciária das 
Quotas Sob Condição Suspensiva e da Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva (“Procuração”) 
em favor da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), 
representante dos titulares das Debêntures ENC (“Debenturistas”), com poderes para praticar 
isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia; 5. Deliberações: Pela unanimidade dos 
conselheiros presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, foram tomadas as seguintes 
deliberações: 5.1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do 
parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das S.A. 5.2. Aprovar a prestação, pela Companhia, da Alienação 
Fiduciária das Quotas Sob Condição Suspensiva, sobre a totalidade das quotas detidas pela 
Sociedade nas seguintes subsidiárias: Valorgas Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II, 
Valorgas Energia Igarassu III, Valorgas Energia Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II 
e Valorgas São Luís III, bem como quaisquer outras quotas representativas da totalidade do capital 
social das referidas sociedades, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo detidas 
pela Companhia, e demais bens e direitos nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas 
sob Condição Suspensiva. 5.3. Aprovar a outorga da Fiança, pela Companhia, em garantia às 
obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura. 5.4. Autorizar as Fiadoras a outorgarem 
garantia fidejussória na forma de Fiança, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e 
cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura. 
5.5. Autorizar as Garantidoras da Cessão Fiduciária a outorgarem a Cessão Fiduciária sob Condição 
Suspensiva nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva. 5.6. Aprovar a 
outorga da Procuração no âmbito da Escritura, com prazo vinculado ao cumprimento integral de todas 
as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão, Cessão Fiduciária sob Condição 
Suspensiva e da Alienação Fiduciária das Quotas Sob Condição Suspensiva em favor do Agente 
Fiduciário, com poderes para praticar isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia. 
5.7. Declarar, em caráter irrevogável e irretratável, que o Acordo de Acionistas da Companhia não 
altera os procedimentos que devem ser observados para a devida formalização das garantias previstas 
nesta cláusula quinta, sendo certo que foram observadas todas as medidas e obtidas todas as 
aprovações necessárias para a autorização das garantias a serem prestadas, inexistindo qualquer 
outro documento em desacordo com a declaração aqui prestada. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: 
Mesa: Presidente: Rodrigo Lopes Missel; Secretária: Carla de Castro Bernardes. Conselheiros 
presente: Alexandre Oliveira Alvim, Carla de Castro Bernardes e Jorge André Dominguez de Matos. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Autenticação da Mesa: Rodrigo Lopes Missel - 
Presidente; Carla de Castro Bernardes - Secretária.

Previsão do Ipea é de estabilidade para 
setor agropecuário em 2022

Instituto atualiza as projeções do PIB agropecuário para este ano

 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou hoje (21) a revisão da 

Oprojeção do valor adicionado (VA) do setor agropecuário de 2022, que passou de 
crescimento de 1% em março para estabilidade, ou seja, crescimento nulo no 

ano.
 Segundo o Ipea, a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do setor foi motivada 
pela piora na projeção da colheita de soja feita pelo Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de queda de 
12,1%, ante recuo de 8,8% anteriormente divulgado.
 No caso do valor adicionado da produção vegetal, um dos componentes do setor, 
a revisão foi de alta de 0,3% para redução de 0,9%; e na produção animal, a estimativa 
era de crescimento de 2,9%, ante previsão de alta anterior de 3%.

Soja
 A redução da produção de soja é parcialmente contrabalançada pelo bom 
desempenho esperado para outras culturas como milho e café. O milho deve apresentar 
crescimento de 27,6% em sua produção. A segunda safra de milho, que começa a ser 
colhida neste trimestre, tem previsão de crescimento de 38,9%. Caso mantenha o 
desempenho, o grão deve ser o principal responsável por compensar a queda no valor 
adicionado da soja.

Bovinos
 Na produção animal, apesar da melhora na projeção para o setor de bovinos, o 
resultado foi motivado por uma estimativa menor para a produção de leite, o segmento 
com a maior contribuição negativa do componente, cuja revisão foi de alta de 0,2% para 
queda de 3,8%, devido ao desempenho negativo no primeiro trimestre (queda de 10,3% 
na aquisição de leite no primeiro trimestre em relação a igual período do ano anterior), de 
acordo com dados do IBGE.

Ovos
 A produção de ovos também teve resultado negativo no primeiro trimestre. “Para 
os demais segmentos, o primeiro trimestre foi positivo, com destaque para a produção de 
bovinos, cuja estimativa de crescimento foi revista de 3,8% para 4,6%. No caso dos 
suínos, a previsão é de crescimento de 4,5% para alta de 4,7%. Para a produção de aves, 
o resultado do primeiro trimestre veio abaixo do que esperavam e, por isso a previsão 
para o ano foi revista de crescimento de 3% para alta de 1,9%”, diz o Ipea.
Fonte: Agência Brasil

DIÁRIO DA MANHÃ O MAIS LIDO



Sexta - feira 31 de julho  de 2020
Pág. 06Diário da Manhã Economia RECIFE - QUARTA - FEIRA 22 DE JUNHO DE 2022

ANUNCIAR

(81)3424-6989

3224-6967/3424-6967

(81) 99871-0165

Diário da Manhã

Aneel reajusta bandeiras tarifárias 
em até 64%

Consumidores não pagarão mais 
porque bandeira está verde

 Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje A(21) o novo reajuste das bandeiras tarifárias, que incidem na 
conta de luz em caso de escassez hídrica ou qualquer fator 

que aumente o custo de produção de eletricidade. Os aumentos irão 
de 3,2% a 63,7%, dependendo do tipo da bandeira.
 Os aumentos não encarecerão as contas de luz porque, desde 
abril, a bandeira tarifária está verde, quando não ocorre cobrança 
adicional. Os valores entrarão em vigor em 1º de julho e serão 
revisados em meados de 2023.
 Segundo a Aneel, a alta reflete a inflação e o maior custo com 
as usinas termelétricas em 2022, acionadas em momentos de crise 
hídrica.

 Confira os novos valores das bandeiras tarifárias:
 Bandeira verde: sem cobrança adicional;
Bandeira amarela: +59,5%, de R$ 18,74 para R$ 29,89 por 
megawatt-hora (MWh);
Bandeira vermelha patamar 1: +63,7%, de R$ 39,71 para R$ 65 por 
megawatt-hora (MWh);
Bandeira vermelha patamar 2: +3,2%, de R$ 94,92 para R$ 97,95 
por megawatt-hora (MWh).
 Desde 16 de abril, vigora no Brasil a bandeira verde, quando 
foi antecipado o fim da bandeira de escassez hídrica. Segundo o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a bandeira verde 
será mantida até dezembro, por causa da recuperação dos níveis 
dos reservatórios das usinas hidrelétricas no início do ano.
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Enc Energy Nordeste Participações S.A.
CNPJ nº 30.534.672/0001-48 - NIRE 26300025345

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Junho de 2022
1. Data, Hora e Local: Em 21 de junho de 2022, às 09:00 horas, de modo exclusivamente digital, nos 
termos do parágrafo único, artigo 1.080-A da Lei 10.406/2002 e da Instrução Normativa do DREI nº 81, 
de 10 de junho de 2020 (“IN 81”). 2. Convocação e Presença: Dispensada convocação em virtude da 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa:

 

Presidente: Rodrigo Lopes Missel; Secretária: Carla de Castro Bernardes. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) em cumprimento do Artigo 19, item “g” e “l” do Estatuto Social da Companhia,

 

a prestação de 
alienação fiduciária sob condição suspensiva, pela Companhia, da totalidade das quotas de emissão 
de sua titularidade das seguintes sociedades: (a) Valorgas Energia Igarassu I Aluguel de 
Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda., sociedade 
limitada, com sede na Cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Norte, s/nº, 
km 28,5, Lote 1, Área Rural, CEP 53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.698.744/0001-92, com 
seus atos constitutivos registrados perante a JUCEPE sob o NIRE nº 26202434291 (“Valorgas Energia 
Igarassu I”); (b) Valorgas Energia Igarassu II Aluguel de Equipamentos para Sistema de 
Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de 
Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Norte, s/nº, km 28,5, Lote 2, Área Rural, CEP 
53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.817.971/0001-90, com seus atos constitutivos registrados 
perante a JUCEPE sob o NIRE nº 26202436545 (“Valorgas Energia Igarassu II”); (c) Valorgas Energia 
Igarassu III Aluguel de Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção 
SPE Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia 
BR-101 Norte, s/nº, km 28,5, Lote 3, Área Rural, CEP 53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o 

 

nº 30.710.171/0001-75, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCEPE sob o NIRE 

 

nº 26202434593 (“Valorgas Energia Igarassu III”); (d) Valorgas Energia Igarassu IV Aluguel de 
Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda., sociedade 
limitada, com sede na Cidade de Igarassu, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Norte, s/nº, 
km 28,5, Lote 4, Área Rural, CEP 53659-899, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.326.513/0001-43, com 
seus atos constitutivos registrados perante a JUCEPE sob o NIRE nº 26202361201 (“Valorgas Energia 
Igarassu IV”); (e) Valorgas Energia SPE São Luís Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade do 
Rosário, Estado do Maranhão, na Fazenda Arapixi, s/nº, Zona Industrial Buenos Aires, CEP 65150-000, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.356.071/0001-92, com seus atos constitutivos registrados perante a 
Junta Comercial do Estado do Maranhão (“JUCEMA”) sob o NIRE nº 21200997308 (“Valorgas São 
Luís I”); (f) Valorgas Energia São Luís II SPE Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade do 
Rosário, Estado do Maranhão, na Fazenda Arapixi, s/nº, Lote 2, Zona Industrial Buenos Aires, CEP 
65150-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.387.486/0001-23, com seus atos constitutivos registrados 
perante a JUCEMA sob o NIRE nº 21200997693 (“Valorgas São Luís II”); e (g) Valorgas Energia SPE 
São Luís III Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade do Rosário, Estado do Maranhão, na 
Fazenda Arapixi, s/nº, Lote 3, Zona Industrial Buenos Aires, CEP 65150-000, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 34.580.780/0001-08, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCEMA sob o NIRE 

 

nº 21201041771 (“Valorgas São Luís III”), bem como quaisquer outras quotas representativas da 
totalidade do capital social das referidas sociedades, conforme o caso, que venham a ser subscritas, 
adquiridas ou de qualquer modo detidas pela Enc Energy Nordeste e pela Enc Power ou pela Valorgas 
Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II, Valorgas Energia Igarassu III, Valorgas Energia 
Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II e Valorgas São Luís III , e demais bens e direitos 
(“Alienação Fiduciária das Quotas Sob Condição Suspensiva”) de acordo com os termos e condições 
do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas sob Condição Suspensiva 
em Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas sob Condição 
Suspensiva), de forma a garantir a totalidade das obrigações assumidas pela Emissora (conforme 
abaixo definida) no âmbito da Escritura (conforme abaixo definida); (ii) em cumprimento do Artigo 19, 
item “h” do Estatuto Social da Companhia, a outorga pela Companhia de garantia fidejussória na forma 
de fiança (“Fiança”) em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e 
quaisquer obrigações assumidas pela Enc Energy Brasil Participações S.A., sociedade anônima, 
com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Av. Nove de Julho, nº 3.405, parte, 
Anhangabaú, CEP 13208-056, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.423.638/0001-17, com seus atos 
constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 
35300512511 (“Emissora”) no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em 
Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória , em Série Única, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos da Emissora, no valor total de até R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) 
(“Escritura”); (iii) em cumprimento do Artigo 19, item “h” do Estatuto Social da Companhia, autorizar as 
suas subsidiárias Valorgas Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II, Valorgas Energia Igarassu 
III, Valorgas Energia Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II e Valorgas São Luís III 
(“Fiadoras”) a outorgarem garantia fidejussória na forma de fiança, em garantia ao fiel, pontual e 
integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Emissora no 
âmbito da Escritura; (iv) em cumprimento do Artigo 19, item “h” e “l” do Estatuto Social da Companhia, 
autorizar as suas subsidiárias Valorgas Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II, Valorgas 
Energia Igarassu III, Valorgas Energia Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II e Valorgas 
São Luís III (“Garantidoras da Cessão Fiduciária”), a outorgar cessão fiduciária da totalidade dos 
direitos e créditos, detidos e a serem detidos pelas Garantidoras da Cessão Fiduciária oriundos de 
determinados contratos e das contas vinculadas de titularidade das referidas sociedades, nas quais 
serão depositados pelas contrapartes dos contratos identificados no Contrato de Cessão Fiduciária 
Sob Condição Suspensiva (conforme abaixo definido) (“Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva” 
e “Contas Vinculadas”, respectivamente) de acordo com os termos e condições do Instrumento 
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos Sob Condição Suspensiva em Garantia e Outras 
Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva”); (v) aprovação de outorga de 
procuração irrevogável e irretratável pela Companhia com prazo vinculado ao cumprimento integral de 
todas as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura, da Alienação Fiduciária das 
Quotas Sob Condição Suspensiva e da Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva (“Procuração”) 
em favor da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), 
representante dos titulares das Debêntures ENC (“Debenturistas”), com poderes para praticar 
isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia; 5. Deliberações: Pela unanimidade dos 
conselheiros presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, foram tomadas as seguintes 
deliberações: 5.1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do 
parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das S.A. 5.2. Aprovar a prestação, pela Companhia, da Alienação 
Fiduciária das Quotas Sob Condição Suspensiva, sobre a totalidade das quotas detidas pela 
Sociedade nas seguintes subsidiárias: Valorgas Energia Igarassu I, Valorgas Energia Igarassu II, 
Valorgas Energia Igarassu III, Valorgas Energia Igarassu IV, Valorgas São Luís I, Valorgas São Luís II 
e Valorgas São Luís III, bem como quaisquer outras quotas representativas da totalidade do capital 
social das referidas sociedades, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo detidas 
pela Companhia, e demais bens e direitos nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas 
sob Condição Suspensiva. 5.3. Aprovar a outorga da Fiança, pela Companhia, em garantia às 
obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura. 5.4. Autorizar as Fiadoras a outorgarem 
garantia fidejussória na forma de Fiança, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e 
cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura. 
5.5. Autorizar as Garantidoras da Cessão Fiduciária a outorgarem a Cessão Fiduciária sob Condição 
Suspensiva nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva. 5.6. Aprovar a 
outorga da Procuração no âmbito da Escritura, com prazo vinculado ao cumprimento integral de todas 
as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão, Cessão Fiduciária sob Condição 
Suspensiva e da Alienação Fiduciária das Quotas Sob Condição Suspensiva em favor do Agente 
Fiduciário, com poderes para praticar isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia. 
5.7. Declarar, em caráter irrevogável e irretratável, que o Acordo de Acionistas da Companhia não 
altera os procedimentos que devem ser observados para a devida formalização das garantias previstas 
nesta cláusula quinta, sendo certo que foram observadas todas as medidas e obtidas todas as 
aprovações necessárias para a autorização das garantias a serem prestadas, inexistindo qualquer 
outro documento em desacordo com a declaração aqui prestada. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: 
Mesa: Presidente: Rodrigo Lopes Missel; Secretária: Carla de Castro Bernardes. Conselheiros 
presente: Alexandre Oliveira Alvim, Carla de Castro Bernardes e Jorge André Dominguez de Matos. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Autenticação da Mesa: Rodrigo Lopes Missel - 
Presidente; Carla de Castro Bernardes - Secretária.
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