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SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S/A.
CNPJ 09.266.129/0001-10 - NIRE 33.3.0028477-0

("Cia")
Ata de RCA realizada em 30/1/15. Hora, data e local: Às 14hs do
dia 30/1/15, na sede social à R. Francisco Sá, 23/807, Copacaba-
na/RJ. Convocação e presença: Convocação dispensada em face da
presença de todos os membros do Conselho de Administração, con-
forme prevê o Art. 12 do Estatuto Social da Sociedade. Mesa: José
Carlos Süssekind, Presidente e Guilherme Nogueira de Castro, Secre-
tário. Ordem do dia e deliberações tomadas: Observados os impedi-
mentos legais e em cumprimento ao disposto no art. 14, "k" do Es-
tatuto Social, por unanimidade de votos, foram aprovados (i) a pres-
tação de fiança por Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A,
CNPJ nº 09.266.129/0001-10, em favor da Águas de Votorantim S/A,

ENDESA BRASIL S.A.
CNPJ nº 07.523.555/0001-67

NIRE 33.3.0027645-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2014,
LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO

1. Data, hora e local: Aos 12 dias do mês de dezembro de 2014, às
16:00 horas, na sede social da Companhia, na Praça Leoni Ramos,
nº 1, 7º andar, bloco 2, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Ja-
neiro. 2. Convocação: Edital de Convocação regularmente publicado
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 27, 28 de no-
vembro e 01 de dezembro de 2014, às folhas 08, 08 e 06, respec-
tivamente; e no Jornal Diário Comercial nos dias 27, 28 e 29 de no-
vembro de 2014, às folhas 06, 04 e 03, respectivamente. 3. Presen-
ças: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com di-
reito a voto da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença
dos Acionistas. Presente, também, o Sr. Mário Fernando de Melo
Santos, Presidente da Assembléia e do Conselho de Administração a
Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure, eleita pelos presentes para secre-
tariar a Assembléia. 4. Mesa: Presidente: Mario Fernando de Melo
Santos. Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 5. Ordem do Dia:
5.1. Deliberar sobre a modificação da denominação social da Endesa
Brasil S.A. 6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acio-
nistas presentes: 6.1 Foi aprovada a modificação da denominação
social da Companhia de Endesa Brasil S.A. para Enel Brasil S.A., al-
terando, por consequência, o artigo 1º do Estatuto Social da Compa-
nhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação : "Artigo 1º.
Enel Brasil S.A. é uma sociedade anônima, regida por este Estatuto
Social e pelas disposições legais aplicáveis." 7. Encerramento: Nada

Brasil Solair Energias Renováveis Comércio e Indústria S.A
CNPJ nº 11.041.759/0001-39 - NIRE nº 33.3.0029973-4 (“Cia”)

Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Data, Hora e Local: Aos
12/02/2015, às 10:00hs, na Rua Luís de Camões, nº 71/RJ. Convo-
cação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação
na forma do art. 124, §4, da Lei 6.404/76, por estarem presentes os
acionistas da Cia representando a totalidade de seu capital social,
conforme assinatura do Livro de Presença de Acionistas da Cia. Me-
sa: Presidente: Nelson José Côrtes da Silveira; Secretária: Amanda
Carlos Magno Alves. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar so-
bre a alteração do endereço da sede da Cia, com a conseqüente mo-
dificação do caput do Art. 1º do Estatuto Social. Deliberações: Após
análise da matéria da ordem do dia, os acionistas deliberaram o
quanto segue: AGE: Aprovar, por unanimidade dos acionistas presen-
tes, a mudança da sede social da Cia para a Av. Ataulfo de Paiva, nº
1351, Sala 101, Leblon, com a conseqüente alteração do caput do
Art. 1º do Estatuto Social da Cia, que passará a vigorar com a se-
guinte redação: “Art. 1º - Brasil Solair Energias Renováveis Comércio
e Indústria S.A. é uma sociedade anônima com sede e foro na Ci-
dade e Estado do RJ, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1351,
Sala 101, Leblon/RJ, e que reger-se-á por este Estatuto e pela le-
gislação que lhe for aplicável. §único - A Cia, mediante deliberação
do seu Conselho de Administração pode abrir filiais, agências e es-
critórios, em qualquer parte do território brasileiro ou no exterior.” Os
acionistas presentes aprovaram a lavratura da ata a que se refere es-
ta Assembleia na forma sumária, nos termos do §1º do art. 130 da
Lei 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, lavrou-se
a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela una-
nimidade dos acionistas presentes. Assinaturas: Nelson José Côrtes
da Silveira - Presidente da Assembleia; Amanda Carlos Magno Alves
- Secretária da Assembleia. Certidão: Certifico que o presente é có-
pia fiel do original extraído do Livro de Atas de Assembleias Gerais
da Brasil Solair Energias Renováveis Comércio e Indústria S.A. Con-
fere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 12/02/2015. JUCER-
JA: Sob o nº 00002730918 em 24/02/2015. Bernardo F. S. Berwanger
- Secretário Geral.

Id: 1797729

ENEL BRASIL S.A.
CNPJ nº 07.523.555/0001-67

NIRE 33.3.0027645-9
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Enel Brasil
S.A.1. Local, Data e Hora: Reunião realizada na sede da Compa-
nhia, na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 7º andar, São Domingos,
Niterói, RJ, no dia 07 de janeiro de 2015, às 11:00 horas. 2. Pre-
senças: Convocação regularmente efetuada, nos termos do Art. 18 do
Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros do Con-
selho de Administração na presente data, conforme lista dos presen-
tes no item 6 desta ata. 3. Presidente e Secretária da Reunião: Ma-
rio Fernando de Melo Santos - Presidente; Beatriz Haase Krause -
Secretária. 4. Ordem do Dia: Tema para aprovação: Indicação do Sr.
Paulo Jorge Domingues dos Santos como Diretor Vice Presidente da
Companhia. 5. Deliberação tomada pela unanimidade dos mem-
bros do Conselho de Administração presentes à reunião: 5.1
Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, por unanimidade, foi aprovada a
indicação do Sr. Paulo Jorge Domingues dos Santos, português,
casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade por-
tuguesa nº 6871696, e do passaporte português nº N463765, residen-
te e domiciliado em Santiago, Chile, na Alsacia 150, Depto. 103, Las
Condes, Piso 10, para o cargo de Diretor Vice Presidente da Com-
panhia, que encontra-se vago desde a última eleição de Diretoria da
Companhia realizada em 04/08/2014, com mandato coincidente com
os demais membros da Diretoria devendo, portanto, seu mandato vi-
gorar até 04 de agosto de 2016. Até a eleição e posse definitiva do
Sr. Paulo Jorge Domingues dos Santos, depois de cumpridas as for-
malidades e trâmites legais junto às autoridades imigratórias, o cargo
de Diretor Vice Presidente permanecerá vago. 6. Encerramento: Na-
da mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a la-
vratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi cir-
culada entre os membros do Conselho presentes para assinatura: Ma-
rio Fernando de Melo Santos, Massimo Tambosco, Ramiro Diego Al-
fonsin Balza e Antonio Basilio Pires e Albuquerque e pela secretaria
da reunião, Beatriz Haase Krause. Confere com a original lavrada em
livro próprio. Niterói, 07 de janeiro de 2015. Mario Fernando de Melo
Santos - Presidente do Conselho e da Reunião; Beatriz Haase Krause
- Secretária da Reunião. Junta Comercial do Estado do Rio de Ja-
neiro. Empresa: ENEL BRASIL S.A. Certifico o deferimento em
14/01/2015, e o registro sob o número 2717738 e data de 14/01/2015.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 1798112

Id: 1798291

CNPJ nº 14.192.039/0001-62, no âmbito da Contratação de Financia-
mento FINEM - Operação nº 5.091.101, a ser realizada com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor
de R$ 30.285.421,04; (ii) o empenho da totalidade das ações detidas
pela Cia na Águas de Votorantim S/A a fim de assegurar o cumpri-
mento de quaisquer das obrigações a serem assumidas no âmbito da
Contratação de Financiamento FINEM - Operação nº 5.091.101, a ser
realizada com o BNDES, no valor de R$ 30.285.421,04; (iii) a assun-
ção das demais obrigações a cargo da Cia no âmbito da Contratação
de Financiamento FINEM - Operação nº 5.091.101, a ser realizada
com o BNDES, no valor de R$ 30.285.421,04, em conformidade com
a Decisão da Diretoria 1254/2014 - BNDES anexa a esta ata, exarada
na reunião realizada em 23/12/14, em todos os seus termos e con-
dições, especialmente no que se refere às Concessões de Garantias,
bem como na efetivação de todas as obrigações como Interveniente,
previstas nas Cláusulas Oitava, Décima, Décima Terceira, Décima
Quarta, Décima Quinta e Décima Sexta da Decisão acima citada. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata,
que após lida foi aprovada e assinada pelos Conselheiros. Assinatu-
ras: José Carlos Süssekind, Guilherme Nogueira de Castro, Marcelo
Antonio Carvalho Macedo, André de Oliveira Câncio, Sydney Tavares
Pereira, José Maria Bueno Carvalho, Francisco Ubiratan de Sousa.
Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 30/1/15. José
Carlos Süssekind - Presidente. Jucerja nº 2730474 em 23/2/15. Ber-
nardo F. S. Berwanger-Secretário Geral.

Id: 1798159

mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo ne-
cessário para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e
aprovada, foi assinada pelos Acionistas presentes, pelo Presidente da
Assembleia e pela Secretária. Niterói, 12 de dezembro de 2014. Mario
Fernando de Melo Santos - Presidente; Maria Eduarda Fischer Alcure
- Secretária; JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO. Nome: ENDESA BRASIL S.A. Certifico que o presente foi arqui-
vado sob o nº 2715408 e data de 07/01/2015. Bernardo F. S. Berwan-
ger - Secretário Geral.

Id: 1798117


