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Salute Serviços de Saúde,
Atividade Física, Mental, Estética,
Bem Estar, Ensino, Treinamento e 

Pesquisa S/S Ltda. - EPP
CNPJ : 06.175.195/0001-97.

Edital de Convocação - Reunião de Sócios
Convocamos os sócios para reunirem-se em Reunião de Sócios no dia
06.09.2018, na sede à Avenida Sagitário, 138 - Conjunto 110 da Torre City,
Sítio Tamboré/Alphaville, Barueri/SP, em 1ª chamada às 10hs, necessitando
a presença de 3/4 do capital social, e em 2ª chamada às 10:30hs, com
qualquer número. Ordem do Dia: 1) Alteração de sua Razão Social; 2)
Alteração do seu Objeto Social; 3) Alteração do seu capital social e
distribuição de quotas com a saída e entrada de novos sócios; 4) Aprovação
da 6ª Alteração e Consolidação do Contrato Social. Barueri/SP, 27.08.2018.

Gustav Ulson/Liliane Baratella Ulson - Sócios Administradores.

COMAM - CONSÓRCIO DE 
MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA

CNPJ/MF nº 54.158.522/0001-45
Aviso de Licitação - Pregão Presencial 001/2018 - Processo 001/2018
O COMAM Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, inscrito no CNPJ 
54.158.522/0001-45 torna público o presente aviso de licitação compar-
tilhada para o registro de preços de medicamentos nº 001/2018, sob 
regime de menor preço por item observadas as especifi cações ali es-
tabelecidas, visando aquisições futuras pelos entes federados consor-
ciados e relacionados no anexo IV, procedimento em conformidade com 
a Lei 8.666/93 e suas posteriores modifi cações. Maiores informações 
e o Edital completo esta disponível no site ofi cial do consórcio www.
comam.sp.gov.br ou ainda na Avenida Champagnat, nº 1.882, centro, 
CEP 14.400.320, Franca/SP, Fone: (016) 3724-0699, das 9 ás 12 horas. 
Data de recebimento das propostas e abertura: dia 19 de setembro de 
2018 às 09 horas. Gilson de Souza - Presidente do COMAM.

Morus Educacional Participações S.A.
CNPJ nº 08.959.741/0001-06 - NIRE 35.300.362.985

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05.09.2018, às 9h  
(nove horas), na sede social da Companhia, na Avenida Trinta e Um de 
Março, nº 61, 1º Andar, sala 12, Centro, Votorantim-SP, a fim de 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Deliberar 
acerca do oferecimento, pela Companhia, de garantia mediante aval em 
operação de crédito a favor de terceiro. b) Sendo aprovada a proposta, 
autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação 
das respectivas operações. 
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da  
Companhia, os documentos a que se referem a ordem do dia.

Votorantim/SP, 28 de agosto de 2018
Ricardo de Souza Adenes - Diretor

Central Eólica 
Aventura l S.A.

CNPJ/MF nº 19.980.957/0001-70 - NIRE 35.300.464.044
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

Realizada em 30 de Abril de 2018
1. Data, Horário e Local: Aos 30 (trinta) dias de abril de 2018, às 11h, 
na sede social da Central Eólica Aventura I S.A. (“Companhia”), na Rua 
Gomes de Carvalho, nº 1996, 10° andar, sala 8, Vila Olímpia, CEP 
04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença: 
Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social 
da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos ter-
mos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Socieda-
des por Ações”), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de 
Acionistas. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Renato 
Volponi Lício que nomeou o Sr. Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros 
Netto Junior para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente  
informou que a presente Assembleia tinha por finalidade deliberar sobre: 
(i) a tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação 
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, refe-
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) a destinação 
do lucro líquido do exercício; e (iii) a aprovação da fixação da remunera-
ção global dos administradores; e (iv) reeleição de membros do Conse-
lho de Administração. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a 
discussão das matérias, os acionistas presentes deliberaram, por unani-
midade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: 5.1.1 Aprovar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompa-
nhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, relativos ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, os quais foram colo-
cados à disposição dos acionistas para consulta na sede social da Com-
panhia, e ainda publicados, em conformidade com os prazos e demais 
disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, conforme alte-
rada, nas edições do Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno 
Empresarial e Diário Comercial, nos dias 30 de março e 02 de abril de 
2018, respectivamente. 5.1.2 Aprovar a destinação do lucro líquido do 
exercício de 2017, no montante de R$ 154.404,36 (cento e cinquenta e 
quatro mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e seis centavos), da se-
guinte forma: (i) R$ 134.616,32 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e 
dezesseis reais e trinta e dois centavos) para a absorção dos Prejuízos 
Acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das Socie-
dade por Ações; (ii) R$ 989,40 (novecentos e oitenta e nove reais e qua-
renta centavos) para a constituição de Reserva Legal; (iii) R$ 18.798,64 
(dezoito mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centa-
vos) para a composição da Reserva de Retenção de Lucros. 5.1.2.1 Os 
acionistas decidem, por unanimidade, que não será distribuído o dividen-
do obrigatório no presente exercício social, face ao que faculta o artigo 
202, § 3º da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.3 Aprovar a verba anual 
de até R$ 37.206,00 (trinta e sete mil, duzentos e seis reais) como sendo 
a remuneração global dos membros da Diretoria, para o exercício de 
2018, cuja distribuição individual será deliberada pelo Conselho de Admi-
nistração, conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia. 
5.1.4 Foi aprovada a reeleição dos seguintes membros do Conselho de 
Administração, para um mandato até a data da Assembleia Geral Ordiná-
ria que aprovar as contas do exercício de 2020: (a) Sr. Duarte Melo de 
Castro Belo, português, casado, portador do passaporte português  
nº M 520987, com domicílio profissional na Rua Serrano Galvache, nº 56, 
Parque Empresarial Parque Norte, Edifício Encina, 3ª planta, Madrid,  
Espanha, ocupando o cargo de Presidente do Conselho de Adminis-
tração; (b) Sr. Manuel Ortiz Plaza, espanhol, casado, engenheiro,  
portador do passaporte nº AAF035396, residente e domiciliado na Plaza 
Luca de Tena, nº 2, 28045 Madrid, Espanha, ocupando o cargo de  
membro do Conselho de Administração; (c) Sr. Renato Volponi Lício, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade  
RG nº 2.490.344-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 245.721.287-15, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, 
Vila Olímpia, CEP 04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração; 
(d) Sr. Filipe Alves Domingues, português, casado, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE  
nº G083488-C, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.779.441-27, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endere-
ço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10° andar, Vila Olímpia, 
CEP 04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ocupan-
do o cargo de membro do Conselho de Administração; (e) Sr. Yujun 
Liu, chinês, casado, administrador de empresas, portador na Cédula de 
Identidade para Estrangeiros RNE nº G028864-L Delemig/SR/SP, inscri-
to no CPF/MF sob o nº 236.850.488-56, residente e domiciliado na Cida-
de de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 
418, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, ocupando o cargo de membro do Conselho de 
Administração; (f) Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 29657 
CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 251.704.146-68, residente e domi-
ciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na 
Rua Funchal, 418, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, ocupando o cargo de membro do  
Conselho de Administração; e (g) Sr. Carlos Alberto Rodrigues de 
Carvalho, brasileiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG  
n° 15.963.800-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.319.238-62, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua Funchal, 418, 3º andar, Vila Olímpia, 
CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ocupan-
do o cargo de membro do Conselho de Administração. 5.1.4.1. Os 
membros do Conselho de Administração, ora reeleitos, tomam posse em 
seus cargos, na presente data, mediante a assinatura dos respectivos 
Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento (Anexo I),  
no qual declaram sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei  
nº 6.404/76, que (i) não se encontram impedidos, por lei especial, ou 
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a pro-
priedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não têm 
interesses conflitantes com o da Companhia. 6. Encerramento e Lavra-
tura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, de-
clarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo neces-
sário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e 
por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Renato Volponi  
Lício - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior 
- Secretário. Acionistas: EDP Renováveis Brasil S.A., representada por 
seus diretores Renato Volponi Lício e Filipe Alves Domingues; e  
China Three Gorges Brasil Energia Ltda., representada por seus 
diretores Evandro Leite Vasconcelos e Carlos Alberto Rodrigues de 
Carvalho. Os acionistas dispensaram a presença do auditor independen-
te. São Paulo, 30 de abril de 2018. A presente ata é cópia fiel da lavrada 
em livro próprio. Mesa: Renato Volponi Lício - Presidente; Antonio  
Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário.  
JUCESP nº 379.620/18-2 em 08/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.

Central Eólica  
Baixa do Feijão I S.A. 

CNPJ/MF nº 14.496.492/0001-62 - NIRE 35.300.414.616
Ata da Assembleia Geral Ordinária
 Realizada em 30 de Abril de 2018

1. Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias de Abril de 2018, às 9h15min, 
na sede social da Central Eólica Baixa do Feijão I S.A. (“Companhia”), na 
Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 10º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 
04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença: 
Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social 
da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos 
termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15.12.1976 (“Lei 
das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas apostas no Livro de 
Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos 
o Sr. Renato Volponi Lício que nomeou o Sr. Antonio Garcia Rodenburg 
de Medeiros Netto Junior para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: O Sr. 
Presidente informou que a presente Assembleia tinha por finalidade de-
liberar sobre: (i) a tomada de contas dos administradores, exame, dis-
cussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; 
(ii) a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividen-
dos; (iii) a aprovação da fixação da remuneração global dos administra-
dores; e (iv) reeleição de membros do Conselho de Administração.  
5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das maté-
rias, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, sem quais-
quer ressalvas, reservas ou restrições: 5.1. Aprovar o Relatório da Admi-
nistração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer 
dos Auditores Externos Independentes, relativos ao exercício social fin-
do em 31 de dezembro de 2017, os quais foram colocados à disposição 
dos acionistas para consulta na sede social da Companhia, e ainda pu-
blicados, em conformidade com os prazos e demais disposições aplicá-
veis da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada, nas edições 
do Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial e Diário 
Comercial, nos dias 30 de março e 02 de abril de 2018, respectivamente. 
5.2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, no mon-
tante de R$ 14.197.196,36 (quatorze milhões, cento e noventa e sete 
mil, cento e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), da seguinte 
forma: (i) R$ 3.371.834,14 (três milhões, trezentos e setenta e um mil, 
oitocentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) serão distribuídos 
aos acionistas como dividendos; (ii) R$ 709.859,82 (setecentos e nove 
mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para a 
constituição de Reserva Legal; e (iii) R$ 10.115.502,41 (dez milhões, 
cento e quinze mil, quinhentos e dois reais e quarenta e um centavos) 
para a composição da Reserva de Retenção de Lucros, e que será des-
tinada à distribuição aos acionistas mediante prévia autorização do  
BNDES. 5.3. Aprovar a verba anual de até R$ 37.206,00 (trinta e sete 
mil, duzentos e seis reais) como sendo a remuneração global dos mem-
bros da Diretoria, para o exercício de 2018, cuja distribuição individual 
será deliberada pelo Conselho de Administração, conforme estabelecido 
no Estatuto Social da Companhia. 5.4. Foi aprovada a reeleição dos se-
guintes membros do Conselho de Administração, para um mandato até 
a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício 
de 2020: (a) Sr. Duarte Melo de Castro Belo, português, casado, porta-
dor do passaporte português nº M 520987, com domicílio profissional na 
Rua Serrano Galvache, nº 56, Parque Empresarial Parque Norte, Edifí-
cio Encina, 3ª planta, Madrid, Espanha, ocupando o cargo de Presiden-
te do Conselho de Administração; (b) Sr. Manuel Ortiz Plaza, espa-
nhol, casado, engenheiro, portador do passaporte nº AAF035396, 
residente e domiciliado na Plaza Luca de Tena, nº 2, 28045 Madrid, Es-
panha, ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração; 
(c) Sr. Renato Volponi Lício, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 2.490.344-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob nº 245.721.287-15, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Car-
valho, 1996,10° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, ocupando o cargo de membro do Conse-
lho de Administração; (d) Sr. Filipe Alves Domingues, português, 
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 
para Estrangeiros RNE nº G083488-C, inscrito no CPF/MF sob o nº 
068.779.441-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 
1996, 10° andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, ocupando o cargo de membro do Conselho de 
Administração; (e) Sr. Yujun Liu, chinês, casado, administrador de em-
presas, portador na Cédula de Identidade para Estrangeiros  
RNE nº G028864-L Delemig/SR/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
236.850.488-56, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 3º andar, Vila 
Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração;  
(f) Sr. Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da Cédula de Identidade Profissional nº 29657 CREA/MG, ins-
crito no CPF/MF sob nº 251.704.146-68, residente e domiciliado na Ci-
dade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Fun-
chal, 418, 3° andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, ocupando o cargo de membro do Conse-
lho de Administração; e (g) Sr. Carlos Alberto Rodrigues de Carva-
lho, brasileiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG n° 
15.963.800-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.319.238-62, re-
sidente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua Funchal, 418, 3o andar, Vila Olímpia, 
CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,  
ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração.  
5.4.1. Os membros do Conselho de Administração, ora reeleitos, tomam 
posse em seus cargos, na presente data, mediante a assinatura dos 
respectivos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento  
(Anexo I), no qual declaram sob as penas da lei, nos termos do artigo 
147 da Lei nº 6.404/76, que (i) não se encontram impedidos, por lei es-
pecial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública 
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação ilibada;  
e (iii) não têm interesses conflitantes com o da Companhia. 6. Encerra-
mento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Pre-
sidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como nin-
guém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, 
foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: 
Renato Volponi Lícío - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Me-
deiros Netto Junior - Secretário. Acionistas: EDP Renováveis Brasil 
S.A., representada por seus diretores Renato Volponi Lício e Filipe Alves  
Domingues; e China Three Gorges Brasil Energia Ltda., representada 
por seus diretores Evandro Leite Vasconcelos e Carlos Alberto Rodri-
gues de Carvalho. Os acionistas dispensaram a presença do auditor  
independente. São Paulo, 30 de abril de 2018. A presente ata é cópia fiel 
da lavrada em livro próprio. Mesa: Renato Volponi Lício - Presidente; 
Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretário.  
JUCESP nº 342.664/18-9 em 18/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.

Central Eólica Jau S.A.
CNPJ/MF nº 17.227.909/0001-80 

NIRE 35.300.444.264
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

Realizada em 30 de Abril de 2018
1. Data, Horário e Local. Aos 30 (trinta) dias de abril de 2018, às 
10h45min, na sede social da Central Eólica Jau S.A. (“Companhia”), na 
Rua Gomes de Carvalho, nº 1996,10º andar, sala 7, Vila Olímpia, CEP 
04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença. 
Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social 
da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos 
termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das So-
ciedades por Ações”), conforme assinaturas apostas no Livro de Pre-
sença de Acionistas. 3. Mesa. Assumiu a presidência dos trabalhos o 
Sr. Renato Volponi Lício que nomeou o Sr. Antonio Garcia Rodenburg de 
Medeiros Netto Junior para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia. O Sr. Presi-
dente informou que a presente Assembleia tinha por finalidade deliberar 
sobre: (i) a tomada de contas dos administradores, exame, discussão e 
votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financei-
ras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) a 
destinação do lucro líquido do exercício; e (iii) a aprovação da fixação da 
remuneração global dos administradores; e (iv) reeleição de membros 
do Conselho de Administração. 5. Deliberações. Instalada a Assem-
bleia, após a discussão das matérias, os acionistas presentes delibera-
ram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições: 
5.1.1 Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Finan-
ceiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independen-
tes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, os 
quais foram colocados à disposição dos acionistas para consulta na 
sede social da Companhia, e ainda publicados, em conformidade com 
os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por 
Ações, conforme alterada, nas edições do Diário Oficial do Estado de 
São Paulo - Caderno Empresarial e Diário Comercial, nos dias 30 de 
março e 02 de abril de 2018, respectivamente. 5.1.2 Aprovar a destina-
ção do lucro líquido do exercício de 2017, no montante de 
R$ 20.978.847,02 (vinte milhões, novecentos e setenta e oito mil, oito-
centos e quarenta e sete reais e dois centavos), da seguinte forma: 
(i) R$ 1.048.942,35 (um milhão, quarenta e oito mil, novecentos e qua-
renta e dois reais e trinta e cinco centavos), para a constituição de Re-
serva Legal; e (ii) R$ 19.929.904,67 (dezenove milhões, novecentos e 
vinte e nove mil, novecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), 
para a composição da Reserva de Retenção de Lucros. 5.1.2.1 Os acio-
nistas decidem, por unanimidade, que não será distribuído o dividendo 
obrigatório no presente exercício social, face ao que faculta o artigo 202, 
§ 3º da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.3 Aprovar a verba anual de 
até R$ 37.206,00 (trinta e sete mil, duzentos e seis reais) como sendo a 
remuneração global dos membros da Diretoria, para o exercício de 
2018, cuja distribuição individual será deliberada pelo Conselho de Ad-
ministração, conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia. 
5.1.4 Foi aprovada a reeleição dos seguintes membros do Conselho de 
Administração, para um mandato até a data da Assembleia Geral Ordi-
nária que aprovar as contas do exercício de 2020: (a) Sr. Duarte Melo 
de Castro Belo, português, casado, portador do passaporte português 
nº M 520987, com domicílio profissional na Rua Serrano Galvache, 
nº 56, Parque Empresarial Parque Norte, Edifício Encina, 3ª planta, Ma-
drid, Espanha, ocupando o cargo de Presidente do Conselho de Ad-
ministração; (b) Sr. Manuel Ortiz Plaza, espanhol, casado, engenheiro, 
portador do passaporte nº AAF035396, residente e domiciliado na Plaza 
Luca de Tena, nº 2, 28045 Madrid, Espanha, ocupando o cargo de mem-
bro do Conselho de Administração; (c) Sr. Renato Volponi Lício, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de identidade RG nº 
2.490.344-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 245.721.287-15, resi-
dente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996,10° andar, Vila 
Olímpia, CEP 04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração; 
(d) Sr. Filipe Alves Domingues, português, casado, administrador de 
empresas, portador da Cédula de identidade para Estrangeiros RNE 
nº G083488-C, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.779.441-27, residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com ende-
reço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10° andar, Vila Olím-
pia, CEP 04547-006, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração; (e) Sr. 
Yujuim Liu, chinês, casado, administrador de empresas, portador na 
Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G028864-L Delemig/
SR/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.850.488-56, residente e domi-
ciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na 
Rua Funchal, 418, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, ocupando o cargo de membro do 
Conselho de Administração; (f) Sr. Evandro Leite Vasconcelos, bra-
sileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Pro-
fissional nº 29657 CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 251.704.146-
68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 
04551-060, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ocupando o 
cargo de membro do Conselho de Administração; e (g) Sr. Carlos 
Alberto Rodrigues de Carvalho, brasileiro, contador, portador da Cé-
dula de Identidade RG nº 15.963.800-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 073.319.238-62, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418, 
3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, ocupando o cargo de membro do Conselho de Admi-
nistração. 5.1.4.1. Os membros do Conselho de Administração, ora re-
eleitos, tomam posse em seus cargos, na presente data, mediante a 
assinatura dos respectivos Termos de Posse e Declarações de Desim-
pedimento (Anexo I); no qual declaram sob as penas da lei, nos termos 
do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que (i) não se encontram impedidos, 
por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que tem-
porariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) possuem reputação iliba-
da; e (iii) não têm interesses conflitantes com o da Companhia. 6. Encer-
ramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reu-
nião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a 
sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Assinatu-
ras: Mesa: Renato Volponi Lício - Presidente e Antonio Garcia Ro-
denburg de Medeiros Netto Junior - Secretário. Acionistas: EDP Renová-
veis Brasil S.A., representada por seus diretores Renato Volponi Lício e 
Filipe Alves Domingues; e China Three Gorges Brasil Energia Ltda., re-
presentada por seus diretores Evandro Leite Vasconcelos e Carlos Al-
berto Rodrigues de Carvalho. Os acionistas dispensaram a presença do 
auditor independente. São Paulo, 30 de abril de 2018. A presente ata é 
cópia fiel da lavrada em livro próprio. Mesa: Renato Volponi Lício - Pre-
sidente; Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior - Secretá-
rio. JUCESP nº 322.681/18-2 em 16/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves 
- Secretária Geral.
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