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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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 13. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Controladora
31/12/2022

Fundação  
ELETROCEEE TESB

RGE Sul  
Distribuidora  

de Energia S/A

Companhia  
Paulista de  
Força Luz

Companhia  
Piratininga  

de Força Luz

Companhia  
Jaguari  

de Energia

Paulista  
Lajeado  

Energia S.A.

CPFL Energias  
Renováveis e  
Subsidiarias

CPFL  
Serviços

CPFL  
Finanças

CPFL  
Infra

CPFL  
Pessoas

CPFL  
Eficiencia  
energética

CPFL  
Transmissão  

Sul II Total
Ativo
Concessionárias e Permissionárias – – 4.604 – – – – – – – – – – – 4.604
Outros Créditos a Receber – – 47 – – – – – – – – – – 195 242

– – 4.651 – – – – – – – – – – 195 4.846
Passivo
Fornecedores – – 26 – – – – – 10.329 633 1.417 846 734 – 13.985
Contribuição Patrocinadora 1.357 – – – – – – – – – – – – – 1.357
Contrato de Compartilhamento – – 21 88 75 – – 253 – – – – – – 436
Outros Passivos – – – – – – – – – – – – – – –
Passivo Atuarial - Empréstimo SF 1254 Circulante 7.548 – – – – – – – – – – – – – 7.548

8.905 – 47 88 75 – – 253 10.329 633 1.417 846 734 – 23.327
Resultado
Renda da Prestação de Serviços – 21.180 882 – – – – – – – – – – 209 22.270
Disponibilização do Sistema de Transmissão – – 328.011 17.750 6.576 1.835 93 716 – – – – – – 354.981
Despesa Proinfa – – – – – – – – – – – – – – –
Despesa operacional - Pessoal 6.973 – – – – – – – – – – – – – 6.973
Despesas Operacionais - MSO – – – – – – – – 15.727 – – – 734 – 16.461
Alocação de gastos – – 124 526 448 – – 1.517 – 2.937 3.382 1.224 – – 10.158
Despesas Gerais e Administrativas – 18 – – – – – – – 3 – – – – 20
Receita financeira – – 7 – – – – – – – – – – – 7
Despesa financeira – – – – – – – – – – – – – – –
Provisão Valor Recuperável AFAC – (94.303) – – – – – – – – – – – – (94.303)

6.973 (73.106) 329.023 18.276 7.024 1.835 93 2.233 15.727 2.940 3.382 1.224 734 209 316.567

 14. EVENTOS SUBSEQUENTES
14.1 Novas captações: A partir de 1º de janeiro de 2023 e até o momento da aprovação destas demonstrações financeiras, foi adicionada 
à dívida a captação abaixo:

Modalidade
Mês de  

Liberação
Valor  

Liberado
Pagamento  

de juros Amortização do principal
Taxa efetiva  

anual
Destinação  
do Recurso

Moeda nacional - CDI
9ª Emissão - EEEL19 - 1ª Série Jan/23 300.000 Semestral Parcela única em dezembro de 2026 CDI + 1,20% (a)
a) Plano de investimento, refinanciamento e reforço de capital de giro. 

14.2 Decisão do STF sobre causas tributárias: Em decisão proferida em 8 de fevereiro de 2023 em sede dos Recursos Extraordinários 
955227 (Tema 885) e 949297 (Tema 881), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que uma decisão definitiva sobre 
tributos recolhidos de forma continuada perderá seus efeitos caso posteriormente a Suprema Corte se pronuncie em sentido contrário em 
sede de recurso repetitivo ou controle concentrado de constitucionalidade. Com base nesta decisão, a Companhia avaliou eventuais 
possíveis impactos sobre os tributos que poderiam ser enquadrados na referida decisão, e a Administração concluiu que não há, na data 
de conclusão de suas Demonstrações Financeiras, causas com trânsito em julgado individual favorável em favor da Companhia, mas que 
possuam decisão desfavorável no STF em sede de recurso repetitivo ou controle concentrado de constitucionalidade. Desta forma, não há 
impactos decorrentes desta decisão para a data-base de 31 de dezembro de 2022.
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas preparadas de acordo com as práticas contáveis adotadas no Brasil e com as normas internacionais (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standard Board 
(IASB) da CPFL Transmissão foi emitida pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. em 15 de março de 2023, sem ressalvas. A íntegra das demonstrações financeiras da Companhia e do relatório dos auditores independentes encontram-se disponíveis nos 
endereços eletrônicos informados nesta publicação resumida.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
No uso das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto desta Entidade e de conformidade com a legislação
sindical em vigor, convoco os Senhores Associados e demais membros das categorias profissionais de publicidade
(publicitários e agenciadores de propaganda) e demais trabalhadores em todas as empresas de publicidade em geral
(tais como agências e empresas de propaganda, publicidade e comunicação, publicidade on-line, marketing digital e
direto, agências digitais, consultoria em publicidade, empresas de divulgação e promoções de eventos promocionais,
empresas de publicidade visual, externa e dirigida, inclusive em plataforma on-line, e em marketing de publicidade
e pesquisas publicitárias) no Estado do Rio Grande do Sul, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária
ad referendum), a realizarem-se dia 24 de março de 2023, a partir das 18:30h na sede do sindicato sito na Av. João
Wallig, 518, nesta capital, bem como através de reunião virtual com uso da plataforma zoom, em primeira convocação,
e às 19:00 horas do mesmo dia, em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para o fim
especial de deliberar e votar a seguinteORDEMDODIA: 1)Revisão das cláusulas da respectiva ConvençãoColetiva de
Trabalho para o exercício de 2023 (vigência demaio/2023 a abril/2024, junto aos sindicatos patronais representantes das
empresas de publicidade emgeral, tais comoempresas de propaganda, publicidade e comunicação, bemcomoempresas
de divulgação e promoções de eventos, e demais afins, empresas editoras de listas telefônicas e guias informativos
e empresas de publicidade visual e externa, bem como a forma de proceder em tal negociação perante as entidades
patronais e/ou diretamente as Empresas. 2) No caso de ser conveniente a revisão: A) Autorização para ajuizamento
de Dissídio Coletivo; B) Fixação das bases de pedido de conciliação; C) Autorização para descontos em folha de
pagamento daContribuiçãoAssistencial e reajuste daContribuiçãoAssociativa em favor do Sindicato;D)Autorização ao
Sindicato e seu Presidente para que promova entendimento extrajudicial necessário à consecução da revisão aprovada;
E)Autorização para oSindicato atuar como substituto processual dos integrantes da categoria, coletiva ou individualmente,
nos termos dos dispositivos constitucionais; F) Outorga de procuração e seus termos para fim de ajuizamento de
Dissídio Coletivo Revisional. Porto Alegre, 15, 16 e 17 de Março de 2023. MANOEL DA COSTA NETO - Presidente.

Sindicato dos Publicitários, Agenciadores de Propaganda e trabalhadores em
Empresas de Publicidade do Estado do Rio Grande do Sul

Av. João Wallig, 518 Fone: (51) 33612495 – Passo D’Areia – CEP 91340000 – Porto Alegre – RS –
CNPJ: 90.900.127/0001-50 – Cód. Sind. 009.210.01257-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Cereais de Camaquã - COOPACC, CNPJ.47.197.517/0001-86, NIRE
N° 43400105689 em 18/07/2022 em cumprimento das disposições legais e estatutárias e poderes que lhe
são conferidos pelos artigos 19 e 20 de seu estatuto, e pelo artigo 38 da Lei 5.764 de 16/12/1971 convoca
os associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinaria, a realizar-se no dia 29 de março de
2023, com presença de 2/3 dos associados em primeira convocação de acordo com o artigo 21 de nossos
estatutos, às 17:30hs com ametademais um dos associados em 2ª convocação uma hora após 18:30hs, e
em 3ª e última convocação às 19hs com ummínimo de dez (10) associados, a qual será realizada na sede
da Coopacc localizada na Rua Cruz Alta N° 140 na cidade de Camaquã/RS Cep.961789-410. com as
seguintes ordens do dia: 1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer
do conselho fiscal compreendendo: a) apresentação do Relatório de gestão desenvolvidas no ano de 2022
b) Balanço do ano base de 2022 c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura de despesas da sociedade e o parecer do conselho fiscal;
2º) Destinação das sobras ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cober-
tura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os fundos obrigatórios.
3º) Deliberação sobre pagamento de juros aos associados referentes a quota-parte integralizada de cada um
4º). Renovação de 2/3 do Conselho Fiscal, por eleição, com mandato de um (1) ano ou seja a partir de
1°/04/2023 a 31/03/2024. 5º) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos
membros dos órgãos deAdministração e do Conselho Fiscal. 6º) QuaisquerAssuntos de interesse social da
sociedade cooperativa.Notas: 1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados
da cooperativa, nesta data é de 77 associados com direito a voto. Camaquã, (RS), 16 de março de 2023.
VOLZEAR LONGARAY JUNIOR - Presidente. RG 1036223756 CPF. 558.724.410-53

CONVOCAÇÃO DEASSEMBLEIAGERAL DE QUOTISTAS
Ficam convocados todos os sócios da sociedade empresária COMERCIAL AGRÍGOLA SEMEAGRO
LTDA para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) E EXTRAORDINÁRIA (AGE), sendo a ordem do
dia da AGE debatida e deliberada somente após os debates e deliberações da AGO. DATA: 16 de abril de
2023, domingo, LOCAL: Sede da sociedade Comercial Agrícola Semeagro Ltda, situada na Av. Fernando
Ferrari, 711 e 715, Bairro Anchieta, município de Porto Alegre, RS, CEP 90.200-041, HORÁRIO: 9h em 1ª.
convocação, com sócios representantes de ¾ (três quartos) do capital social e 9h30min em 2ª. e última
convocação, com qualquer número de sócios, respeitado o quórum legal para deliberações e com a seguinte
ORDEM DO DIA DA AGO: 1) Tomar as contas da Administração dos períodos: 01/01 a 31/12 dos
exercícios sociais de 2019, 2020, 2021 e 2022 e deliberar sobre a aprovação dos respectivos Balanços
Patrimoniais e de Resultados Econômicos. A administração da sociedade foi realizada pela sócia Adriana
Sugimoto, CPF 003.776.020-35, no exercício social de 2019, 2020, 2021 e até 06/10/2022, inclusive. De
07/10/2022 a 31/12/2022, a administração foi exercida por Maria Elisete Braga, CPF 457.271.120-87;
2) Deliberar sobre a Auditoria realizada nos exercícios sociais de 2019, 2020, 2021 e 2022, em
especial, sobre os critérios contábeis adotados pela administração para a contabilização dos valores
de plano de saúde das famílias dos sócios, de pró-labore e adiantamento de lucros de cada exercício;
3) Deliberar sobre a distribuição de lucros de cada exercício social; 4) Deliberar sobre a constituição de
reserva contingencial em razão de pedido indenizatório da sócia e ex-administradora da sociedade,
Adriana Sugimoto, o que poderá ser feito por conta da redução dos valores distribuídos aos sócios a título
de lucros/antecipação; 5) Deliberar sobre os desvios financeiros realizados por consultor de gestão
indicado pela família Feijó e as responsabilidades decorrentes; 6)Deliberar sobre a atual administração
do Sr. Frederico Feijó. ORDEM DO DIA DA AGE: 1) Deliberar sobre a Modificação do Contrato Social,
nos termos da minuta elaborada e apresentada com antecedência para todos os sócios, inclusive com a
retirada, a pedido, da sócia Adriana Sugimoto da sociedade e ingresso de outros sócios da família Feijó;
2) Deliberar sobre as Melhores Práticas de Gestão Corporativa, Gestão e Compliance da sociedade; 3)
Deliberar sobreos investimentos necessários aodesenvolvimento doobjeto da sociedade, tais como: reformas
físicas, estoque de produtos, compra de veículo e contratação de pessoal para vendas; 4) Deliberar sobre o
recurso financeiro cedido para a sociedade Semeagro, pela família Feijó, para complementar o pagamento
da compra do terreno onde está situada a atual sede da sociedade; 5) Deliberar sobre valores financeiros da
sociedadeemposse dos sóciosWilsonFeijó,AkioSugimoto eAdrianaSugimoto.6)Deliberar sobremobiliário
de propriedade daFamília Feijó armazenado no prédio.AssuntosGerais: somente pordeliberaçãodamaioria
absoluta de votos, contados segundo o valor das quotas de cada sócio, será possível debater e deliberar
outros assuntos que não os expressamente definidos na ordem do dia das AGO/AGE. Em observância do que
determinaa lei societária, cópia dosbalançospatrimoniais, de resultadoseconômicosedaauditoria dosexercícios
sociais de 2019 a 2022 foram enviadas a todos os sócios, com 30 (trinta) dias de antecedência e encontram-
se à disposição, na sede da sociedade, a todos os sócios interessados. Dos trabalhos e deliberações será
lavrada ata assinadapelosmembrosdamesaepor sóciosparticipantesda assembleia, quantos bastemà
validadedasdeliberações, semprejuízo dos quequeiramassiná-la, devendoamesma, no prazo legal, ser levada
a registro na JUCISRS. Porto Alegre, RS, 17 de março de 2023.Wilson Fachin Feijó, CPF 078.143.720-20.

COMERCIAL AGRÍCOLA SEMEAGRO LTDA
CNPJ/MF nº. 87.133.096/0001-44 – NIRE/JUCISRS: 4.320.020.966-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Gabriel/RS comunica aos interessados da abertura das seguintes
licitações: -Pregão Presencial nº 013/2023-registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios,
no dia 29/03/2023, às 09:00 horas; -Pregão Presencial nº 015/2023-registro de preços para aquisição
de ferramentas de serviço emateriais diversos, no dia 30/03/2023, às 09:00 horas. Os editais emaiores
informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal/Diretoria de Compras,fones: (55)3232-2988,
ramal 253, ou (55) 3237-1376,de segundas a sextas-feiras,no horário de expediente da Prefeitura, das
08:00 às 14:00 h, e no site da Prefeitura. São Gabriel, 16 de março de 2023.

Lucas Gonçalves Menezes, Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL-RS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023

Paulo Sérgio Battisti, Pref. de Camp. do Sul-RS, no uso de suas atribuições legais torna
público que realizará Licitação na modalidade, pregão presencial com a finalidade de con-
tratar empresa para a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Patrimoniais para as
Escolas Municipais. Com abertura da sessão pública para dia 29/03/2023 às 09h00min.
Informações do Edital pelo fone: (54) 3366-1490 ou pelo site do município http://www.cam-
pinasdosul.rs.gov.br . Camp. do Sul/RS, 17/03/2023. Paulo Sérgio Battisti-Prefeito

DARCI MÜLLER, Leiloeiro Oficial, matrícula 117/95 JucisRS, por ordem do Exmo. Dr. Juiz de Direito da 12ª Vara
de Cível do Foro Central, promoverá o leilão do bem abaixo, conf. Art. 881 e seguintes, CPC. Proc. 5106709-
14.2020.8.21.0001 Cond. Hor. Sagaro Villas x Carinock Sociedad Anonima. CASA 14 do Cond. Res. Sagaró
Villas, nº 320 da Rua Osório Tuyuty de Oliveira Freitas, c/ área priv. 375,92m2, global de 490,49m2, fração
ideal 0,0764. Três Figueiras. Consta penhora no proc. 5106709-14.2020.8.21.0001/RS. Matr. 131463 -
RI 4ª Zona de Poa/RS. Caso não haja lance no 1º leilão, fica designado o dia ,
mesmo horário e site, para 2º leilão, pelo maior lanço, indmitido preço vil. Ficam as partes intimadas pelo
presente edital, caso não localizadas (Art. 889, § único, CPC).

Bairro:
Aval.: R$ 3.000.000,00. 30.03.23

Informações com Leiloeiro pelos fones (51)
3242.1388 e 98401.5742 – email: darci@mullerleiloes.com.br - site: www.mullerleiloes.com.br

Ü
MÜLLER LEILÕES

Edital de Leilão e Intimação de Carynock
Sociedad Anonima e Cristiano Ribas
Dia 23.03.23, às 14:30hs, através do

site www.mullerleiloes.com.br

SINDICATO DOS VIGIAS PORTUÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES

O SINDICATO DOS VIGIAS PORTUÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL, através de sua Diretoria vem
pelo presente edital informar que no dia de 26 Abril de 2023 no período das 14:00 às 17:00, na sede
social desta entidade, sito a Rua Silva Paes, 179 – Centro – Rio Grande ...será realizado eleições
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegado Representante e seus respectivos suplentes.
Ficando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital para o registro de chapas,
que deverá ser feita por requerimento e em conformidade com o estatuto vigente. A secretária da entidade
receberá as inscrições em seu horário de funcionamento até o trigésimo dia da publicação do presente. A
impugnação dos candidatos somente será aceita por escrito e devidamente fundamentada podendo ser
feita até os 5 (cinco) dias após o encerramento das inscrições. A chapa eleita será aquela que atingir o
quórum previsto no estatuto social, em caso de empate entre duas ou mais chapas, será realizada novas
eleições no prazo de 5 (cinco) dias, no mesmo local e horário, sendo declarada eleita a chapa que obter a
maioria simples. Em caso de haver apenas uma chapa inscrita e nenhum de seus membros impugnados
no prazo legal, a mesma será eleita por aclamação no dia 26/04/2023. A posse dos eleitos se dará no
mesmo dia do pleito, logo após o fim da conferência das urnas. No caso de eleição por aclamação, a
posse se dará no mesmo ato. Rio Grande, 16 de março de 2023. Gerson Pasquali Abreu - Presidente

 As exportações gaúchas da 
indústria de transformação so-
freram queda no segundo mês 
do ano. Em fevereiro, totalizaram 
US$ 1,2 bilhão, 4,2% de retração 
na comparação com o mesmo 
mês de 2022. Já no acumulado 
dos dois primeiros meses de 2023, 
alcançaram US$ 2,6 bilhões, alta 
de 5,1%. “Embora os preços mé-
dios tenham subido, o que expli-
ca a queda nas vendas externas 
em fevereiro no Estado é a quan-
tidade exportada, que caiu prati-
camente 15%, como resultado da 
desaceleração econômica interna-
cional”, afirma o presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gil-
berto Porcello Petry.

Segundo análise elaborada 
pela da Unidade de Estudos Eco-
nômicos (UEE) da entidade com 
base nos resultados divulgados 
pela Secretaria de Comércio Ex-
terior do Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria, Comércio e 
Serviços (MDIC), dos 23 setores 
exportadores da indústria no RS, 
sete avançaram, comparando-se 
com o mesmo mês de 2022. Ali-
mentos foi o segmento com maior 
faturamento, US$ 452,2 milhões, 
elevação de 7,5% em fevereiro. 
China (+US$ 31,1 milhões), Coreia 
do Sul (+US$ 4,5 milhões) e Espa-
nha (+US$ 17,6 milhões) foram os 
principais mercados.

Exportações da 
indústria do RS 
caem em fevereiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 07/2023
O Município de Almirante Tamandaré do Sul torna pública a abertura de licitação na modalidade PREGÃO
SRP Nº 07/23 – PRESENCIAL – tipo menor preço por item, que tem por objeto o Registro de Preços
para aquisições futuras e parceladas de mudas de plantas, insumos e materiais para jardinagem, onde
a entrega dos envelopes de proposta financeira, documentação, credenciamento e a sessão de lances
será no dia 30/03/2022, às 09h00min, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal. Edital
disponivel em almirantetamandaredosul.rs.gov.br. Dúvidas/informações podem ser enviadas para licitacao@
tamandaredosul.com.br ou pelo fone (54) 3615-1143. Almirante Tamandaré do Sul, 17 de março de 2023.

ADIR GIACOMINI - Prefeito Municipal

Jornal do Comércio 5Sexta-feira e fim de semana, 17, 18 e 19 de março de 20232° Caderno


