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AES TIETÊ EÓLICA S.A.
CNPJ/MF nº 11.289.590/0001-30 - NIRE 35.300.445.121

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2018

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 29/06/2018, às 14h00, na sede social da AES Tietê Eólica S.A. 
atual denominação de Renova Eólica Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de 
Barueri/SP, Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 5o andar, sala individual 
11, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park. 2. Publicações:  
O Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e o 
relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2017, nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), foram publicados nos seguintes jornais: (i) Diário Comércio Indústria e Serviços, na edição 
de 20/06/2018, nas páginas B7 a B9; e (ii) Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 
20/06/2018, páginas 5 a 9. Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, dispensa-se a 
publicação de Aviso aos Acionistas, conforme faculta o artigo 133, §4º da Lei das Sociedades por 
Ações. 3. Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da acionista 
representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações. 4. Presença: Presente acionista representando 100% do capital social 
votante da Companhia, conforme assinatura constantes do livro do presença de acionistas. 5. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier e secretariados pelo 
Sr. Vinicius Bernardes Vieira da Silva. 6. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia 
para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias: em Assembleia Geral Ordinária: 
(i) as contas da diretoria, demonstrações contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório 
dos auditores independentes e o relatório anual da administração, relativos ao exercício social findo 
em 31/12/2017; e (ii) destinação dos resultados da Companhia, relativos ao exercício social findo em 
31/12/2017; e, em Assembleia Geral Extraordinária: examinar e votar a respeito do aumento do 
capital social da Companhia. 7. Deliberações: Instalada a Assembleia, após discussão das matérias 
constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue: Em Assembleia 
Geral Ordinária: 7.1. Aprovar, por unanimidade dos votos dos presentes, as demonstrações 
contábeis e correspondentes notas explicativas, o relatório do auditor independente e o relatório 
anual da administração, relativos ao exercício social findo em 31/12/2017. 7.2. Consignar que não 
houve deliberação sobre proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31/12/2017 na medida em que a Companhia registrou prejuízo líquido no exercício, no valor de 
R$47.404.917,85, a ser alocado para os prejuízos acumulados da Companhia. Considerando que a 
Companhia contabilizou no exercício social findo em 31/12/2016 um saldo de prejuízos acumulados 
dos anos anteriores no montante de R$93.070.537,51, o valor correspondente ao prejuízo líquido 
apurado no exercício social findo em 31/12/2017 será acrescido ao prejuízo acumulado da 
Companhia, o qual passará a totalizar R$140.475.455,36. Em Assembleia Geral Extraordinária: 
7.3. Aumentar o capital social da Companhia, sendo o aumento no valor de R$2.864.716,26, sem a 
emissão de novas ações, de modo que o capital social da Companhia passará dos atuais 
R$598.747.614,62 para R$601.612.330,88. Em face do aumento do capital social ora aprovado, a 
acionista da Companhia, Nova Energia Holding S.A., presente à assembleia, integraliza (i) o montante 
total de R$604.716,26 mediante capitalização de créditos detidos contra a Companhia, conforme 
contabilizados em balancete da Companhia datado de 20 de junho de 2018; e (ii) o montante total de 
R$2.260.000,00 em moeda corrente nacional. 7.3.1 Em decorrência da alteração acima aprovada, a 
redação do Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar da seguinte forma: “Artigo 
5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, 
é de R$601.612.330,88, dividido em 600.866.844 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 
7.3.2 Em vista do disposto acima, resolvem os acionistas reformar integralmente o Estatuto Social da 
Companhia, e que passará a viger de acordo com a nova redação constante do Anexo I à presente 
Ata, já consolidado com relação às deliberações ora tomadas. 7.4. A acionista, neste ato, autoriza a 
Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nesta 
Assembleia. 8. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
suspensa a assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata em forma de sumário. 
Reaberta a sessão, esta Ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
Barueri, 29 de junho de 2018. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente, Vinicius 
Bernardes Vieira da Silva - Secretário. Acionista presente: Nova Energia Holding S.A. Mesa:  
Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Vinicius Bernardes Vieira da Silva - Secretário. 
JUCESP nº 488.683/18-0 em 11/10/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA - DIGITAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 
DA ALTA PAULISTA - SICOOB COCREALPA e da

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMDA/
COCREALPA-CREDI-CAMDA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Alta 
Paulista - Sicoob Cocrealpa, CNPJ nº 59.869.560/0001-20, NIRE nº 354.000.179-96, no uso das 
atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data, são em 
número de 11.239 (onze mil, duzentos e trinta e nove) em condições de votar e o Diretor da Cooperativa 
de Crédito Mútuo dos Funcionários da Camda/Cocrealpa - Credi-Camda, CNPJ 05.165.103/0001-25, 
NIRE 354.000.719-91, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os seus 23 
(vinte e três) delegados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta Digital, 
adotando-se o APP SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação, a ser realizada no 
dia 01 de novembro de 2020, às 07h00, com acesso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos 
associados do Sicoob Cocrealpa e 2/3 (dois terços) dos delegados da Credi-Camda, em primeira 
convocação; às 08h00, com acesso remoto de 1/2 (metade) mais 1 (um) dos associados do Sicoob 
Cocrealpa e 1/2 (metade) mais 1 (um) dos delegados da Credi-Camda, em segunda convocação; ou 
às 9h00, com acesso remoto de, no mínimo, 10 (dez) associados do Sicoob Cocrealpa e 10 (dez) 
delegados da Credi-Camda, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos, que compõem a ordem do dia:

1.  Ratificação dos nomes dos membros da Comissão Mista indicados pelos Conselhos de 
Administração de cada cooperativa;

2.  Relatório da Comissão Mista, acompanhado dos pareceres dos respectivos Conselhos Fiscais;

3.  Incorporação da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários da Camda/Cocrealpa - Credi-Camda, 
CNPJ 05.165.103/0001-25, NIRE nº 354.000.719-91, pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Alta Paulista - Sicoob Cocrealpa, CNPJ nº 59.869.560/0001-20, NIRE nº 354.000.179-96;

4.  Reforma do Estatuto Social da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Alta Paulista - Sicoob 
Cocrealpa, para:

a) Alteração do Art. 1º, com destaque na mudança da denominação social e área de ação;
b) Alteração do Art. 9º, que trata das condições de admissão;
c) Inclusão do Art. 30 e renumeração dos demais.

5. Adoção de providências sobre o que ficar deliberado.

Observações:

1.  Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados e 
delegados das cooperativas Sicoob Cocrealpa e Credi-Camda, 
respectivamente, deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOB, 
em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas 
Apple Store e Google Play, através do QR CODE ao lado. Após o download, 
deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para 
acesso ao Sicoobnet (internet banking) e os delegados deverão acessar como 
não associado.

2.  O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende aos 
requisitos de participação a distância por meio eletrônico, garantindo 
segurança, confiabilidade, transparência dos assuntos a serem tratados e o 
registro de presença dos associados e delegados.

3.  Os associados e delegados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do 
aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB diretamente nos Postos de 
Atendimento - PA’s do Sicoob Cocrealpa. Recomenda-se efetuarem o 
download do aplicativo previamente, evitando assim o acúmulo de dúvidas 
sobre o acesso, no momento da Assembleia.

4.  Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio 
www.sicoobcocrealpa.com.br.

Adamantina SP, 20 de outubro de 2020

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ALTA PAULISTA - SICOOB COCREALPA
Osvaldo Kunio Matsuda

Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMDA/COCREALPA-CREDI-CAMDA
Antonio Avelino dos Santos

Diretor Presidente
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ASSEMBLEIA GERAL 2020

De acordo com os artigos 30 e 31, inciso I, do Estatuto Social da Associação dos Empregados e Ex-
empregados do SESI do Estado de São Paulo – AESSP convoca todos os associados titulares para a 
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 21 de novembro de 2020 na secretaria da AESSP, à 
Rua Catumbi, 318, Belenzinho, São Paulo/SP, às 10h00 em 1ª convocação, se presentes 1/5 dos associados, 
ou às 10h30, em segunda convocação com qualquer “quórum”, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
- Prestação de contas e balanço da Diretoria Executiva referente ao período de 01/03/2019 a 28/02/2020.
- Relatório do Conselho Fiscal referente ao período de 01/03/2019 a 28/02/2020.
- Relatório do Conselho Deliberativo referente ao período de 01/03/2019 a 28/02/2020.

São Paulo, 21 de outubro de 2020.
Debora Cypriano Botelho

Presidente do Conselho Deliberativo


