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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 03 DE MAIO DE 2021 

  

Senhores acionistas,  

 A Administração da Companhia Itaunense Energia e Participações (“Companhia”), 

nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Instrução CVM nº 481/2009, 

conforme alterada (“Instrução CVM 481”), vem apresentar a V. Sas. as propostas abaixo, a serem 

apreciadas na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”).  

 A AGO seria realizada inicialmente no dia, no dia 06 de abril de 2021, às 13 horas, na 

sede social da Companhia, localizada na Rua João Cerqueira Lima, 133  - Centro - CEP 35680-063 

- Itaúna/MG, observada a legislação societária vigente e as disposições do Estatuto Social da 

Companhia.  

 Contudo, em razão de liminar judicial concedida nos autos 5001794-

55.2021.8.13.0338 que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Itaúna, a Assembleia foi 

suspensa em razão do Protocolo “Onda Roxa” instituído pelo Governo de Minas Gerais e com 

abrangência na região Oeste do Estado (incluindo a cidade de Itaúna – Deliberação 136) a partir 

de 17/03/2021 (https://www.mg.gov.br/noticias/minas-consciente/governo-mpmg-e-dpmg-vao-

trabalhar-juntos-para-garantir-o-cumprimento-da).  

 A Assembleia foi novamente convocada para o dia 03 de maio de 2021, às 13 horas, 

a fim de deliberar sobre: (I) Apresentar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 

as demonstrações financeiras. (II) Deliberar sobre resultados financeiros e sua destinação. (III) 

Eleger membros do Conselho de Administração; (IV) Eleger membros do Conselho Fiscal, se a 

sua instalação for requerida, nos termos da lei. Ambas Assembleias ocorrerão de modo 

semipresencial, na sede da empresa, Rua João Cerqueira Lima, 133, centro, Itaúna/MG, ou 

através da plataforma ZOOM do endereço eletrônico 

https://us02web.zoom.us/j/84876101024?pwd=d2theE1tWlRDQzVFUDNtTXE3NVVCUT09, ID da 

reunião: 848 7610 1024.  

https://www.mg.gov.br/noticias/minas-consciente/governo-mpmg-e-dpmg-vao-trabalhar-juntos-para-garantir-o-cumprimento-da
https://www.mg.gov.br/noticias/minas-consciente/governo-mpmg-e-dpmg-vao-trabalhar-juntos-para-garantir-o-cumprimento-da
https://us02web.zoom.us/j/84876101024?pwd=d2theE1tWlRDQzVFUDNtTXE3NVVCUT09
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 Para participar da reunião de forma online, solicitamos entrar em contato com a 

Companhia através do (37) 3242-1242 ou itaunense@uol.com.br para obterem a senha de 

acesso.  

 Os documentos pertinentes à matéria já foram disponibilizados aos acionistas desde 

05/03/2021, na sede, no site da empresa (www.companhiaitaunense.com.br) e da CVM. 

 Orientações e procedimentos de votos, assim como a data, local e matérias a serem 

deliberadas estão explicitadas neste documento. 

 Tendo em vista nossos esforços para que as assembleias gerais sejam realizadas em 

primeira convocação, ressaltamos que sua participação é muito importante para a Companhia.  

 Destacamos que a Assembleia é o momento ideal para que todos os acionistas 

possam expressar suas preocupações, opiniões, projetos, dúvidas, críticas e elogios à atuação da 

Companhia no último exercício social. Assim, a presença de todos os Senhores Acionistas é de 

suma importância para a Companhia. 

 A Proposta foi preparada com o intuito de esclarecer de forma ampla e abrangente a 

V.Sas. o teor das matérias a serem discutidas na Assembleia. A área de Relações com 

Investidores está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou questionamentos referentes 

ao material constante deste documento.  

 A Companhia espera que esta Proposta seja útil aos Senhores Acionistas e incentive a 

participação na Assembleia. Sendo assim, aguardamos sua participação na Assembleia, a qual, 

destacamos, é de grande importância para a Companhia.  

 Itaúna, 14 de abril de 2021. 

 Atenciosamente, 

 

 

Companhia Itaunense Energia e Participações  

 

 

 

 

mailto:itaunense@uol.com.br
http://www.companhiaitaunense.com.br/
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ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AGO 

Os acionistas detentores de ações da Companhia poderão comparecer à sede da Companhia na 

data da AGO, presencialmente ou através do link da plataforma ZOOM e proferir seus votos ou, 

sendo ainda facultado nomear um procurador, observando-se as regras de legitimação e 

representação a seguir descritas. 

 

ACIONISTA PRESENTE: 

O acionista que desejar participar da AGO deverá se apresentar alguns minutos antes do horário 

indicado no Edital de Convocação, portando os seguintes documentos: 

pessoa física: documento de identificação com foto. Exemplos: RG, RNE, CNH ou 

carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas; 

pessoa jurídica: documento de identificação com foto do representante legal do 

acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada ou original do seu ato constitutivo, 

bem como da documentação de representação societária identificando o representante legal da 

pessoa jurídica (ata de eleição de diretoria ou da administração); 

acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento: documento de 

identificação com foto do representante legal do administrador do Fundo de Investimento (ou 

do gestor do Fundo de Investimento, conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada ou 

original do Regulamento do Fundo e do Estatuto Social ou Contrato Social do seu administrador 

(ou gestor, conforme o caso), juntamente com a documentação de representação societária 

identificando o representante legal da pessoa jurídica. 

 

ACIONISTA REPRESENTADO POR PROCURADOR: 

O acionista que não puder comparecer à AGO poderá ser representado por procurador, 

constituído há menos de 1 (um) ano, na forma prevista no parágrafo 1º do Art. 126 da Lei das 

Sociedades por Ações. 
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As procurações, nos termos do parágrafo 1º do Art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, 

somente poderão ser outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, um dos seguintes 

requisitos: (i) ser acionista ou administrador da Companhia, (ii) ser advogado ou (iii) ser 

instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os 

condôminos. Para os acionistas pessoas jurídicas, conforme entendimento proferido pelo 

Colegiado da CVM em reunião realizada em 4 de novembro de 2013 (Processo CVM 

RJ2014/3578), não há a necessidade de o mandatário cumprir qualquer dos requisitos elencados 

nos itens (i) a (iii) acima. 

 

O acionista representado por procuração deverá seguir o seguinte procedimento: 

 

A solicitação de entrega prévia da procuração, pelos acionistas que pretendem fazer-se 

representar por procurador legalmente constituído, tem por objetivo facilitar os trabalhos de 

preparação da AGO, não representando qualquer óbice à sua participação, caso apenas a 

Entrega dos 

Documentos de 

Representação 

A Companhia solicita aos seus acionistas que, se possível, depositem 

na sede social da Companhia em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

hora marcada para a realização da Assembleia. 

Documentos de 

Representação 

(i) instrumento de mandato com observância dos requisitos 

previamente mencionados, conforme aplicável (Procuração); (ii) 

Estatuto Social ou Contrato Social e ata de eleição de diretores ou 

administradores, caso o acionista seja uma pessoa jurídica; (iii) e 

documento de identificação com foto do(a) procurador(a) ou 

representante legal. 

Local de Entrega da 

Documentação de 

Representação 

Sede social da Companhia – Rua João de Cerqueira Lima, 133, centro, 

Itaúna/MG. 



 

Companhia Itaunense Energia e Participações 

CNPJ 21.254.073/0001-80 

 

  

Companhia Itaunense Energia e Participações  
Rua João Cerqueira Lima, 133  - Centro - CEP 35680-063 - Itaúna/MG 

 (37) 3242-1242     itaunense@uol.com.br 

 

P
ág

in
a 

5
 

apresente no dia da Assembleia, antes de seu início. O Estatuto Social da Companhia não prevê a 

possibilidade de procurações outorgadas por meio eletrônico. 

 

ACIONISTA PARTICIPANTE DE FORMA VIRTUAL 

Em razão da liminar judicial já citada a citada Assembleia foi convocada de forma semipresencial, 

ou seja, a empresa receberá em sua sede os acionistas que assim o desejarem, caso já não exista 

restrição de reuniões pelo plano de enfrentamento da COVID em Minas Gerais, ou os acionistas 

poderão ainda participar através da plataforma ZOOM do endereço eletrônico 

https://us02web.zoom.us/j/84876101024?pwd=d2theE1tWlRDQzVFUDNtTXE3NVVCUT09, ID da 

reunião: 848 7610 1024.  

Por razões de segurança, para participar da reunião de forma online, solicitamos entrar em 

contato com a Companhia através do (37) 3242-1242 ou itaunense@uol.com.br para obterem a 

senha de acesso e realizarem cadastro prévio.  

Para obterem a senha, o acionista que desejar participar da AGO deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

pessoa física: documento de identificação com foto. Exemplos: RG, RNE, CNH ou 

carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas; 

pessoa jurídica: documento de identificação com foto do representante legal do 

acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada ou original do seu ato constitutivo, 

bem como da documentação de representação societária identificando o representante legal da 

pessoa jurídica (ata de eleição de diretoria ou da administração); 

acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento: documento de 

identificação com foto do representante legal do administrador do Fundo de Investimento (ou 

do gestor do Fundo de Investimento, conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada ou 

original do Regulamento do Fundo e do Estatuto Social ou Contrato Social do seu administrador 

(ou gestor, conforme o caso), juntamente com a documentação de representação societária 

identificando o representante legal da pessoa jurídica. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84876101024?pwd=d2theE1tWlRDQzVFUDNtTXE3NVVCUT09
mailto:itaunense@uol.com.br
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

05/maio/2021 – 13 horas 

 

ORDEM DO DIA: 

(I) Apresentar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 

financeiras. 

A proposta da Administração da Companhia é pela aprovação do Relatório de Administração, 

bem como das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2020, acompanhadas das suas respectivas notas explicativas e do Relatório dos 

Auditores Independentes, que aprovaram o balanço da Companhia referente ao exercício social 

citado, sem ressalvas. 

As Demonstrações Financeiras individuais da Companhia, o relatório dos administradores, as 

notas explicativas e o parecer dos auditores independentes foram divulgados em separado e 

estão disponíveis à consulta de V. Sas. na página eletrônica da Companhia 

(www.companhiaitaunense.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de 

computadores (internet). 

Em atendimento ao disposto no artigo 9º, inciso III da Instrução CVM 481, os comentários dos 

administradores sobre as demonstrações financeiras da Companhia, nos termos do Formulário 

de Referência (i 10), estão disponíveis nas páginas eletrônicas mencionadas acima. 

Verifica-se que a continuidade da empresa se deu tão somente em razão da venda do imóvel 

siderúrgico para o Grupo Simec, pois se isto não houvesse ocorrido, não havia fluxo de caixa para 

a continuidade dos negócios. 

A maior renda da Companhia advinha do arrendamento da unidade siderúrgica para a 

ArcelorMittal Trefilados, hoje denominada COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A., 

com o nome fantasia SIMEC LAMINADOS E TREFILADOS, CNPJ nº. 29.617.631/0001-36. O 

contrato de arrendamento encerrou-se em 31 de agosto de 2.020.  

A unidade siderúrgica foi vendida para SIMEC em dezembro de 2020, cujas tratativas negociais 

demoraram meses, sempre noticiadas à CVM nos ITR´s trimestrais, e foi justamente esta venda 

http://www.companhiaitaunense.com.br/
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que permitirá à Companhia continuar sua atividade, investir em imóveis novos, estruturar e 

prospectar novos negócios, além de assegurar o pagamento do parcelamento federal realizado. 

Destaca-se que desde a falência, no ano de 1999, a Companhia não mais possuía a atividade 

siderúrgica em atividade. O pátio industrial havia sido arrendado à Belgo Mineira e sucedido por 

Itaúna Siderúrgica, ArcelorMittal e SIMEC. 

A Companhia possuía tão somente uma laminação. Não havia produção de aço/aciaria, 

lingotamento contínuo, ou qualquer outra etapa. Atualmente a empresa tão somente recebia o 

tarugo e o beneficiava. Não possuía centros de distribuição ou de compra de matéria prima. 

É sabido que a concentração do mercado siderúrgico brasileiro torna praticamente impossível a 

entrada de novos participantes, notadamente aqueles sem fluxo de caixa, saídos de duas 

décadas de falência e recuperação judicial.  

Com a posição da SIMEC em não prorrogar o arrendamento, necessária seria a venda deste 

imóvel, sob pena de possibilidade de novo processo falimentar, pois a Companhia ainda possui 

débito com credores e tributos federais. 

Desta forma, empresa conduziu seus negócios de forma a obter liquidez e caixa para honrar 

compromissos, quitar dívidas com credores (homologadas na recuperação judicial) e tributos 

federais parcelados. 

As contas foram referendadas não apenas pela Auditoria Externa, mas também pelo Conselho 

Fiscal, que reuniu-se no dia 01 de abril de 2021 e as aprovou por unanimidade. 

 

 

(II) Deliberar sobre resultados financeiros e sua destinação. 

Diante da ausência de lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 

não há o que se deliberar sobre eventual destinação, sendo este o entendimento da 

Administração.  

Ao deliberar sobre resultados financeiros, nos termos do artigo 132, II da Lei 6.404/76, informa a 

administração que nos termos do inciso II do artigo citado, não há lucro e dividendos a serem 

distribuídos em razão do PREJUÍZO ACUMULADO no exercício de 2020, conforme 

demonstrações apresentadas e disponibilizadas aos acionistas. 
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Conforme relatório dos auditores independentes, MOORE STEPHENS CONSULTING NEWS         

AUDITORES INDEPENDENTES,  CRC- MG 6.494/0-4, a Companhia registrou, em 31 de dezembro 

de 2020, prejuízos acumulados e apresentou excesso de passivos sobre ativos circulantes nas 

demonstrações financeiras. 

Desta forma, a Administração da Companhia informa que ao deliberar sobre os resultados 

financeiros, não haverá lucro a ser deliberado, pois este não existiu. 

Ressalte-se que a Companhia está dispensada de prestar as informações requeridas pelo “Anexo 

9-1-II” da Instrução CVM nº 481/2009, tendo em vista o prejuízo apurado no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2018. 

 

(III) Eleger membros do Conselho de Administração; 

Nos termos do artigo 132 da Lei de Sociedade Anônima, compete à Assembleia Ordinária e aos 

acionistas a ela presentes, votarem e elegerem Conselheiros de Administração e sua 

remuneração. 

Nos termos do artigo 152 da Lei SA, a Administração da Companhia propõe à Assembleia a 

eleição dos membros, em sendo o caso, e a aprovação da remuneração global anual para o 

Conselho de Administração da Companhia para o exercícios sociais em que tiverem mandato 

vigente, o limite estimado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), considerando a 

remuneração mensal de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser partilhada entre os três 

Conselheiros, considerando o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação 

profissional. Os valores pagos aos Conselheiros não podem somar-se a outra remuneração, caso 

exerçam também a função de diretor, conforme já preconizado pelo Estatuto Social da 

Companhia. 

  

 

(IV) Eleger membros do Conselho Fiscal, se a sua instalação for requerida, nos termos da lei. 

Nos termos do artigo 132 da Lei de Sociedade Anônima, compete à Assembleia Ordinária e aos 

acionistas a ela presentes, votarem e elegerem os Conselheiros Fiscais, quando for solicitada a 

instalação deste Conselho, nos termos do artigo 161, § 2º da lei 6404/76.  
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Caso o Conselho seja instalado, no exercício social de 2021, estipula-se como remuneração o 

limite anual estimado de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), considerando a 

eleição de quatro conselheiros, a remuneração proposta de 02 (dois) salários mínimos por 

Conselheiro, por reunião, estimando-se o número de quatro reuniões anuais. 

A referência de dois salários mínimos por Conselheiro, por reunião, atende ao disposto no artigo 

162, §3º da Lei 6040/76. 

 

 

 

* Diretor Superintendente e Diretor Administrativo recebem 19 (dezenove) salários mínimos 

cada um deles. O Diretor de Relações com Investidores recebe 07 (sete) salários mínimos. O 

salário mínimo em 2021 é de R$ 1.100,00.  

 

 

 

 

 

Quadro resumo de remuneração da Administração da Diretoria  

Exercício social de 2021 

(previsão) 

Conselho de 

Administração 

Diretoria* Conselho 

Fiscal 

TOTAL 

Número de membros 3 3 4 10 

Remuneração fixa anual     

- Salário ou pró-labore 

 

240.000,00 594.000,00 35.000,00 869.000,00 

Remuneração Variável     

- Participação em reuniões 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Total da remuneração 240.000,00 594.000,00 35.000,00 869.000,00 
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

 

Ilmos Srs. Acionistas da COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES 

 

 

A COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES, atual denominação de 

COMPANHIA INDUSTRIAL ITAUNENSE, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.254.073/0001-80, com sede 

na Rua João Cerqueira Lima, 133, centro, Itaúna/MG, tem por objeto a (a) atividade imobiliária 

de imóveis próprios (6810-2); (b) aluguel e arrendamento de imóveis próprios (6810-2); (c) 

comercialização de energia elétrica em todas as suas formas (3513-1); (d) geração de energia 

elétrica (3511-5); e (e) transmissão de energia elétrica (3512-3). 

Como já citado na PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO, a AGO seria realizada inicialmente no 

dia, no dia 06 de abril de 2021, às 13 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua João 

Cerqueira Lima, 133  - Centro - CEP 35680-063 - Itaúna/MG, observada a legislação societária 

vigente e as disposições do Estatuto Social da Companhia.  

Contudo, em razão de liminar judicial concedida nos autos 5001794-55.2021.8.13.0338 

que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Itaúna, a Assembleia foi suspensa em razão 

do Protocolo “Onda Roxa” instituído pelo Governo de Minas Gerais e com abrangência na região 

Oeste do Estado (incluindo a cidade de Itaúna – Deliberação 136) a partir de 17/03/2021 

(https://www.mg.gov.br/noticias/minas-consciente/governo-mpmg-e-dpmg-vao-trabalhar-

juntos-para-garantir-o-cumprimento-da).  

Convocada novamente para ocorrer em 03 de maio de 2021, de forma semipresencial, 

conforme publicação de editais no Jornal O TEMPO e no Diário Oficial de Minas Gerais nos dias 

07, 08 e 09 de abril de 2021. 

Especificamente sobre as demonstrações financeiras, reitera-se que a recuperação 

judicial da Companhia, após aprovada, foi formalmente encerrada no ano de 2019, com a 

https://www.mg.gov.br/noticias/minas-consciente/governo-mpmg-e-dpmg-vao-trabalhar-juntos-para-garantir-o-cumprimento-da
https://www.mg.gov.br/noticias/minas-consciente/governo-mpmg-e-dpmg-vao-trabalhar-juntos-para-garantir-o-cumprimento-da
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retirada da expressão “em recuperação judicial” do nome social da empresa e de seu cartão 

CNPJ. 

As usinas hidrelétricas da Companhia continuam arrendadas à Compasso, que enfrentou 

dificuldades no ano de 2020 para cumprir e quitar os valores de aluguel. Em razão da pandemia, 

não houve geração de energia elétrica diante ausência de consumidores/clientes próximos às 

usinas. Desta forma, o ano de 2020 foi utilizado pela Compasso para estruturar a interligação das 

hidrelétricas junto à CEMIG, o que possibilitará a venda de energia elétrica diretamente no 

mercado aberto.  

É certo que a maior renda ainda advinha do arrendamento da unidade siderúrgica para a 

ArcelorMittal Trefilados, hoje denominada COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A., 

com o nome fantasia SIMEC LAMINADOS E TREFILADOS, CNPJ nº. 29.617.631/0001-36. O 

contrato de arrendamento, maior fonte de renda da Companhia, encerrou-se em 31 de agosto 

de 2.020.  

A unidade siderúrgica foi vendida para SIMEC em dezembro de 2020 e é justamente esta 

venda que permitirá à Companhia continuar sua atividade, investir em imóveis novos, estruturar 

e prospectar novos negócios, além de assegurar o pagamento do parcelamento federal 

realizado. 

Destaca-se que desde a falência, no ano de 1999, a Companhia não mais possuía a 

atividade siderúrgica em atividade. O pátio industrial havia sido arrendado à Belgo Mineira e 

sucedido por Itaúna Siderúrgica, ArcelorMittal e SIMEC. 

A Companhia possuía tão somente uma laminação. Não havia produção de aço/aciaria, 

lingotamento contínuo, ou qualquer outra etapa. Atualmente a empresa tão somente recebia o 

tarugo e o beneficiava. Não possuía centros de distribuição ou de compra de matéria prima. 

Com a posição da SIMEC em não prorrogar o arrendamento, necessária seria a venda 

deste imóvel, sob pena de possibilidade de novo processo falimentar, pois a Companhia ainda 

possui débito com credores e tributos federais. 

No tocante aos tributos, os débitos federais não previdenciários e previdenciários estão 

parcelados em sua totalidade junto à Procuradoria Federal da Fazenda Nacional – PGFN e à 

Receita Federal do Brasil - RFB. 
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Destaca-se que a atividade preponderante da empresa, há quase vinte anos, deixou ser a 

fabricação de tecidos e passou a ser o arrendamento de bens próprios e energia elétrica.  

Em relação às perspectivas futuras, a empresa deve manter-se tal como em andamento, 

sendo que o passivo federal representa uma dívida da ordem aproximada de mais de quarenta 

milhões de reais, não havendo por parte da empresa capacidade financeira para outros 

investimentos neste momento, até mesmo porque a venda para a SIMEC se deu de forma 

parcelada. 

Existe a expectativa da realização de um empreendimento imobiliário às margens da 

Barragem do Benfica que poderia alterar o panorama financeiro e societário, mas a questão 

depende de novo plano diretor a ser elaborado e aprovado pelo Município de Itaúna. 

As demonstrações financeiras refletem a posição da empresa, notadamente quanto à 

lisura de sua Diretoria e Conselho de Administração. A auditoria externa definiu que não há 

incerteza sobre o cumprimento dos compromissos assumidos, notadamente em razão da 

geração de fluxo decorrente da venda do imóvel. O Conselho Fiscal aprovou as contas. 

Itaúna, 14 de abril de 2021. 

  

 

Tonny Salera Primeiro 

Conselho de Administração – Diretor Superintendente 

 


