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BREMNER ENERGETICA S/A
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO DE
COMPANHIA, MEDIANTE suBscrucAo PARTICULAR,
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2001.
LOCAL, DIA E HORA: Na sede social, na Rua Dr. Jose Lourenco, 870, sala 703,

Bairro Aldeota, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceara, as 10:OOh horas do dia 13 de
dezembro de 2001.
CONVOCACAO E PRESENCA: Convocacão dispensada, nos termos do artigo 124,
§ 4°, da Lei n° 6.404/76, face a presenca da totalidade dos fundadores/subscritores: EITEmpresa Industrial Tecnica S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 08.402.620/0001-69,
corn sede na Avenida Senador Salgado Filho, 1900, Lagoa Nova, Cidade de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente,
Geraldo Cabral ROla Filho, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n.°
074.340.573-00, RG n.° 350.497-SSP-CE, residente e domiciliado na Rua hill°
Azevedo, 1670, apartamento 701, Meireles, Fortaleza-CE. e Geraldo Cabral Rela
Filho, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n.° 074.340.573-00, RG n.°
350.497-SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Jtilio Azevedo, 1670, apartamento
701, Meireles, Fortaleza-CE.,
MESA: Geraldo Cabral ROla Filho — Presidente e Jose Sergio Marinho Freire —
Secretario, adiante qualificados.
PROVIDkNCIAS PRELIMINARES: Foram entregues a Assembleia, lidos,
discutidos e aprovados: (i) o projeto do estatuto social da Sociedade (Anexo I), assinado
em duplicata por todos os fundadores/subscritores; (ii) o boletim de subscricão de acties,
no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sendo 334 (trezentos e trinta e quatro) Kees
ordinArias e 666 (seiscentos e sessenta e seis) aciies preferenciais, estas corn prioridades
e restrict-vs previstas no projeto de estatuto anexo, totalizando 1.000 (hum mil) Kees,
todas norninativas e sem valor nominal, no preco de emissäo de R$ 1,00 (hum real) por
acào, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente (Anexo II) e
(iii) recibo de depesito realizado pelos fundadores/subscritores, em estabelecimento
bancArio autorizado, do capital realizado em dinheiro.
DELIBERACOES: Por unanimidade de votos, deliberou-se: (i) declarar cumpridas as
formalidades legais e constitufda a Sociedade, que passa a se reger pelo estatuto
igualmente aprovado; (ii) eleger como membros da Diretoria da Sociedade, corn
mandato de 1 (um) ano, ate a Assembleia Gerd Ordinaria a se realizar em 2003: como
Diretor Presidente, o Sr. Jose Sergio Marinho Freire, brasileiro, casado, economista,
portador da Cedula de Identidade RG n° 95002107895-SSP-CE, inscrito no CPF/MF
sob o n° 134.222.353-53, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do
Ceara, na Avenida Rui Barbosa, 640, apartamento n° 601, Aldeota; como Diretor
Executivo o Sr. Athos Rache Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da
Carteira de Identidade CREA-DF n° 8317/D, inscrito no CPMF/MF sob o n°
262.149.467-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Senador Euzebio, 14, apartamento 502, Flamengo, os quais, presences a Assembleia,
declararam näo estarem incursos em crimes , que os impegam de exercer atividade
mercantil ou em qualquer outro impedimento legal, sendo desde logo investidos nos
cargos para os quais foram eleitos; (iii) fixar a remuneracäo anual global dos Diretores
em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), nao havendo lido solicitada a instalacäo
entregar todos os documentos, i livros e papeis
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,
relativos a constituicao da Sociedade ou a ela pertencente, aos primeiros
administradores assim eleitos, incumbindo-os das providéncias complementares da
constituicao; (v) fixar a sede da Sociedade na Rua Dr. Josë Lourenco, 870, sala 703,
Aldeota, na Cidade de Fortaleza, Estado do Cearã.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, depois de lavrada, lida, aprovada e
assinada esta ata por todos os presence em cinco vias, corn arquivamento, numeracäo
seqtiencial e autenticacão pela Mesa de todos os documentos nela citados.
Fortaleza-CE, 13 de dezembro de 2001.

_J
Geraldo Cabral ROla Filho
Presidente
ACIONISTAS FUNDADORES:
Err — EMPRESA INDUSTRIAL TÈCNICA S/A
_)
V k--Geraldo Cabral Rtila Filho
Diretor Presidente

GERALDO CABRAL ROLA FILHO
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BREITENER ENERGETICA S/A
ANEXO I

PROJETO DE ESTATUTO SOCIAL APROVADO NA ASSEMBLEIA DE
CONSTITUICAO DE BREITENER ENERGETICA S/A REALIZADA EM 13 DE
DEZEMBRO DE 2001
CAPITULO I — DA DENOMINACÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURACAO
Artigo 1° - A BREITENER ENERGETICA S/A, reger-se-a pelo presente Estatuto

Social e pelas disposicOes legais que the forem aplicaveis.
Artigo 2° - A Companhia tern por objeto social, o prop6sito especffico de gerar energia

el6trica a ser comercializada corn a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial
— CBEE, na condi* de Produtor Independente de Energia — PIE, de acordo corn o
Termo de Referencia n o 01/2001 do Ministio de Minas e Energia.
Artigo 3° - A Companhia tern sede e foro na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceara,

podendo, por deliberagão da Diretoria, criar e extinguir filiais, agencias e escrithrios de
representacao em qualquer ponto do territhrio nacional ou no exterior.
Artigo 4° - O prazo de duracao da Companhia sera de 4 (quatro) anos, podendo este ser

alterado compatibilizando-o corn o prazo de duracao do contrato a ser firmado corn a
Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial — CBEE.
CAPITULO II — DO CAPITAL SOCIAL E DAS ACOES
Artigo 5° - 0 Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, 6 de R$ 1.000,00

(hum mil reais), dividido em 1.000 (hum mil) awes, nominativas e sem valor nominal,
sendo 334 (trezentos e trinta e quatro) awes ordinarias e 666 (seiscentos e sessenta e
seis) Kees preferenciais.

Parfigrafo 1° - As news sab representadas, provisoriamente, por cautelas estas

assinadas pelos dois diretores;
Parfigrafo 2° - As acep es sac) indivisiveis em relacdo a Sociedade e a cada uma das

awes ordinarias correspondera 1 (urn) voto nas deliberacOes das assemblaias gerais;

Parfigrafo 3° - Fica desde ja autorizada a criacao de nets preferenciais, sem direito a

voto, ate o limite legal de 2/3 (dois tercos) do capital social da Sociedade. As Kees
preferenciais teräo:
I. prioridade no recebimento de dividendos, gozando, ainda, das preferencias a elas
conced.
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II. prioridade no reembolso do capital social, em caso de liquidacio da Sociedade; e
o mesmo tratamento despendido as awes ordinarias, no recebimento de
bonificacties.
Artigo - Havendo o interesse, de um ou mais acionistas, em vender, no todo ou em
parte, as suas acOes, o seguinte procedimento clever& obrigatoriamente, ser adotado:
Parfigrafo 1° - 0 acionista que desejar alienar suas awes, no todo ou em parte,
comunicarà este propeisito, por escrito, a Diretoria, que no prazo de 10 (dez) dias,
cientificarà os demais acionistas, notificando-os para que exercam, se o desejarem, o
seu direito de preferencia;
Parfigrafo 2° - Os acionistas remanescentes interessados em adquirir parte ou a
totalidade das awes ofertadas pelo sOcio retirante, deverao estes manifestar-se, por
escrito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da referida notificaglo;
Parigrafo - Expirado o prazo previsto no paragrafo 2°, deste Artigo, e verificado o
desinteresse dos acionistas pela sua aquisicão, poderd, a Sociedade, no prazo de 15
(quinze) dias, subseqUentes aqueles, manifestar o seu interesse em adquiri-las, na sua
totalidade, ou, ainda, sobre parte destas;
Parigrafo 4° - 0 acionista retirante da Sociedade somente podera alienar as suas Kees
a terceiros quando observadas as condicees contidas nos paragrafos anteriores deste
artigo e, ainda, a Sociedade não manifeste interesse ou, rao possa, por qualquer motivo,
adquirir as referidas awes;
Parägrafo 5° - Ressalva-se em favor de qualquer dos acionistas o direto de reivindicar,
de quem as houver adquirido, as awes alienadas corn inobservfincia das prescricOes
estabelecidas neste Estatuto.
CAPITULO III — DA ADMINISTRACÁO
Artigo 7° - A Sociedade ë administrada por uma Diretoria, de miter executivo, corn
poderes e prerrogativas definidos neste Estatuto Social e, subsidiariamente, pelas
disposicOes da legislacäo societaria aplicavel.
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Parigrafo 1° - Os Administradores seräo investidos em seus cargos mediante assinatura
de termo de posse, no Livro de ReuniOes da Diretoria, altemativamente, pela assinatura
desses nomeados no corpo da ata da assembleia que os eleger.
Parfigrafo 2° - 0 prazo de gestão dos Administradores estende-se ate a investidura dos
eleitos em sua substituicao.
Parfigrafo 3° - Os Administradores estâo dispensados de prestar caucäo para o
exercicio de suas funcOes.
Artigo 8° - Os Administradores perceberão a remuneracão que lhes for estabelecida,
global ou individualmente, pela Assembleia Geral.
Pardgrafo Unico - Determinada, em Assembleia, uma verba global, cabers aos
Diretores, de comum acordo, partilha-la.
Artigo 9° - As atas das reuniOes dos Administradores serito arquivadas no registro do
comercio e publicadas, quando contiverem deliberacees destinadas a produzir efeito
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Artigo 10 — A Diretoria sera composta de 2 (dois) Diretores, sendo urn Diretor

Presidente e urn Diretor sem designacao especiTica.

Artigo 11 - Compete a Diretoria a pratica de todos e quaisquer atos necessarios ao
funcionamento da Sociedade, por mais amplos que sejam, inclusive o de constituir
procuradores, para a pratica destes referidos atos, respeitadas as lirnitacees impostas
neste Estatuto Social.

Parfigrafo 1° - Ern carater meramente enunciativo e, portanto, nao restritivo, compete,
aos membros da Diretora, a pratica dos seguintes atos:
Estabelecer as estrategias e diretrizes gerais dos neg6cios da Sociedade;
Convocar a Assembleia Geral de Acionistas;
DI. Aprovar as transacOes que envolvam a disponibilidade, a qualquer tftulo, da
propriedade, do use e do fruto de bens componentes do ativo imobilizado da
Sociedade;
Manifestar sua opiniao sobre a distribuicao de dividendos para aprovacao na
Assembleia Geral de Acionistas;
Nomear auditores independentes e procuradores, inclusive corn a clausula "ad
judicia et extra";
Autorizar a compra de Awes da Sociedade para fins de cancelar awes ou mante-las
como Kees em tesouraria;
Representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, corn poderes
para contrair obrigagOes, transigir, ceder e renunciar direitos, alienar e onerar bens
sociais, inclusive os integrantes do ativo permanente, sempre que tais operacaes se
tomem necessarias ao cumprimento dos objetivos sociais da sociedade; e
Decidir sobre a instalacao de filiais, agancias, escritOrios e dependéncias da
Sociedade, desde que localizadas no Territeorio Nacional.

Artigo 12 - E Vedado a Sociedade prestar fiangas ou avais, de qualquer sorte, em favor
de terceiros, na pratica de atos estranhos ou alheios aos seus interesses sociais.

CAPITULO IV — DA ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 13 - A Assembleia reunir-se-4, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) primeiros

meses de cada ano para deliberar sobre as materias previstas no artigo 132 da Lei n°
6.404, de 15/12/76, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Paritgrafo 1° - A Assembleia Geral sera convocada pela Diretoria, a seu criteria ou a
pedido de algum de seus acionistas, observados os preceitos legais.
Paritgrafo 2° - A Assembleia Geral sera presidida por um dos acionistas presente,
secretariada, nas suas fungaes, por acionista ou nao.
Parfigrafo 3° - A Assembleia Geral instalar-se-A corn a presenca dos acionistas, ou por
seus habilitados representantes, que, regularmente convocados e formando o flamer°
legal exigido, assinarem o "Livro de Presenca de Acionistas" a fim de deliberarem sobre
a ordem do dia, consoante amincio da respectiva convocacao.
Paregrafo 4° - As deliberacaes da Assembldia Geral serao tomadas por maiori
absoluta de votos, nä° se comitganda l os votos ern branco.
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Artigo 14 — A Assembldia Geral Ordinaria sera instalada para:
Tomar ciéncia e aprovar as contas dos administradores da Sociedade;
Examinar, discutir e votar as demonstractIes financeiras;
DI. Deliberar sobre a destinack do lucro liquid° do exercfcio e a distribuicao dos
•
dividendos;
Eleger os membros da Diretoria Executiva;
Fixar a remuneragao dos administradores.
CAPITULO V — DO EXERCICIO SOCIAL
Artigo 15 - 0 exercfcio social coinciditi corn o ano civil.
Artigo 16 - Ao final de cada exercfcio social proceder-se-a o fechamento do balango
patrimonial e o levantamento das demonstraciies de resultado, lucros ou prejuizos e
origens das aplicagOes dos recursos.
CAPITULO VI — DA LIQUIDACAO
Artigo 17 - Extinguir-se-a a sociedade no termini:, de duracao da mesma, ou ainda, nos
casos previstos em lei, competindo a Assembldia Geral nomear liqtiidante, estabelecer o
modo de liquidacão e eleger o conselho fiscal que deveth funcionar no periodo de
liquidacão.
raw

CAPITULO VII — DAS DISPOSICOES FINALS E TRANSITORIAS
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Artigo 18 - Os casos omissos deste Estatuto sera() solvi
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Fortaleza, 13 de Dez

Gerald Cabral Rtila Fii
Presidente
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BREITENER ENERGETICA S/A
ANEXO II
BOLETIM DE SUBCRIC;i0 DE CAPITAL

Boletim de Subscricão de Capital da BREITENER ENERGETICA S/A — Em
Organizacao, de R$ 1.000,00 (hum mil reais), dividido em 1.000 (hum mil) Kees,
nominativas e sem valor nominal, sendo 334 (trezentos e trinta e quatro) agues
ordinarias e 666 (seiscentos e sessenta e seis) awes preferencias, ao prego de emissao
de R$ 1,00 (hum real) por nab, totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente.
ORDINARIAS PREFERENCIAIS

SUBSCRITOR
EIT - EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A
GERALDO CABRAL R6LA FILHO

333

999,00
1,00

1

334

TOTAL

666

VALOR R$

666

1.000,00

Fortaleza, 13 de dezembro de 2001.

S/A
Err - EMPRESA INDUSTRIAL-TECNICA
t:
%—dfr
Geraldo Cabral RO1 ifho
Diretor Presidenter"—

GERALDO CABRAL ROLA FILHO
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ANEXO III

GUM DE RECOLHIMENTO
R$ 1.000,00

BREITENER ENERGETICA S.A., "Em organizacdo", corn sede social na Rua Dr. Jose
Lourenco, 870, sala 703, Aldeota, Fortaleza-Ce., atraves dos seus subscritores: EIT —
EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A, CNPJ/MF n.° 08.402.620/0001-69, corn sede
na Avenida Senador Salgado Hilo, 1900, Lagoa Nova, Natal-RN; e GERALDO CABRAL
ROLA FILNO, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n.° 074.340.573-00, RG
n.° 350.497-SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Mho Azevedo, 1670, apartamento
701, Meireles, Fortaleza-CE., em cumprimento ao disposto nos incisos II e III do Art. 80 e
no Art. 81 "caput", da Lei 6.404/76, deposita no Banco Industrial Comercial S/A, agencia
006, de Fortaleza-CE, a importancia de R$ 1.000,00, referente a integralizacão total valor
das awes subscritas, que recebeu dos subscritores do seu capital social, conforme quadro
abaixo:

N.° de Agnes Subscritas

SUBSCRITORES

EIT-EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A

GERALDO CABRAL ROLA FILHO

Ordiniirias

Preferenciais

Ordindrias

333

666

333,00

1

334

TOTAL

Valor Integralizado (R$) Preferenciais

,..

1,00

d

666

334,00

r- 666,00

Fortaleza-Ce, 13 de dezembro de

Jose, Sergio Mannho Freire
Diretor Presidente
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