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Id: 2088835

CENTRAL EÓLICA COQUEIRINHO S.A.
CNPJ/MF 14.570.819/0001-07 - NIRE 33.3.0030025-2

Ata da AGO: Data, Hora e Local: Realizada em 10/11/17, às 14:30hs,
na Av. Nilo Peçanha, 50, sl 1101, Centro,RJ. Presença: Presentes os
representantes da única acionista, BW Guirapá I S.A., acionista de-
tentora de 100% do capital social com direito a voto, conforme se ve-
rifica no "Livro de Presença de Acionistas" da Cia (doravante desig-
nada como "Acionista"). Convocação e Publicações: Convocação dis-
pensada considerando a presença da única acionista da Cia. Demons-
trações Financeiras da Cia relativas ao exercício social findo em
31/12/16, acompanhadas do balanço patrimonial, demais peças das
demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes pu-
blicados nos jornais "DOERJ" e "Diário Comercial" em edições do dia
30/10/17. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos
o Sr. Nicorray de Queiroz Santos, representante da única acionista, e
como secretário, o Sr. Erick Freire Bastos. Abertura: Dando início aos
trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa submeteu aos representantes da
Acionista proposta de lavratura da presente Ata em forma de sumário,
conforme faculta o §1º do Art. 130 da LSA, o que foi aprovado por
unanimidade. Ordem do Dia: i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia rela-
tivas ao exercício social findo em 31/12/16, acompanhadas do balanço
patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer
dos auditores independentes; ii) Destinação do lucro e a distribuição
de dividendos referente ao exercício social findo em 31/12/16; e iii)
Fixar a remuneração global anual dos administradores da Cia para o
exercício de 2017. Deliberações: Por unanimidade dos representantes
da Acionista representando a totalidade do capital social da Cia, foram
tomadas as seguintes deliberações: i) Aprovar as contas dos admi-
nistradores e as Demonstrações Financeiras individuais e consolida-

das da Cia, relativas ao exercício social findo em 31/12/16, acompa-
nhadas do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações fi-
nanceiras e parecer dos auditores independentes, tudo com o de
acordo da Diretoria Executiva e com parecer favorável do Conselho
de Administração em reunião realizada em 13/07/17. ii) Considerando
que a Cia não gerou lucro no exercício social findo em 31/12/16, não
há, portanto, distribuição de lucros a ser efetuada. O prejuízo apurado
no exercício será destinado para a conta de prejuízos acumulados. iii)
Fixar a remuneração global anual dos administradores da Cia, no
montante de até R$ 100.000,00, para o exercício social do ano de
2017. Encerramento; Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para
que se lavrasse a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e
assinada pela totalidade dos presentes. Mesa: Nicorray de Queiroz
Santos, Presidente. Erick Freire Bastos, Secretário. Acionista: BW Gui-
rapá I S.A. Nicorray de Queiroz Santos, Diretor-Presidente e Eduardo
Magalhães Jucá, Diretor Financeiro. RJ, 10/11/17. Mesa: Nicorray de
Queiroz Santo, Presidente, Erick Freire Bastos, Secretário. Jucerja
Reg 3156053, em 20/02/18. Id: 2088843

LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75 - NIRE Nº 33.300.263.16-1

Companhia de Capital Aberto
Extrato da Ata da Reunião da Diretoria realizada em 30/01/2018. 1.
Data, hora e local: No dia 30/01/2018, às 9h, reuniu-se a Diretoria,
na Av. Mal. Floriano, nº 168, Centro, na RJ/RJ. 2. Presentes: O Di-
retor Luis F. P. Santos, Presidente da reunião, os Diretores, Dalmer A.
de Souza, Fábio A. da Rocha, Fernando A. F. Reis, Luís F. de A.
Guimarães e Ronald C. de Freitas. Justificadas as ausências dos Di-
retores Roberto C. Barroso e Wilson C. Oliveira, esse por motivo de

férias. A advogada Paula R. N. Cury foi convidada com a finalidade
de secretariar a reunião. 4. Informações: 4.2. (Light S.A.) - Renún-
cia à Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Relações com
Investidores: O Diretor Presidente informou que recebeu, na data de
hoje, carta de renúncia do Sr. Fábio A. da Rocha à diretoria de De-
senvolvimento de Negócios e Relações com Investidores. Em cumpri-
mento ao art. 12, § 2º do Estatuto Social, a Diretoria decidiu eleger
para ocupar interinamente o referido cargo o Sr. Luís F. Paroli Santos
até que o Conselho de Administração eleja o substituto definitivo.
Dessa forma, a Diretoria Executiva da Cia ficará com a seguinte com-
posição: Luís F. P. Santos - Diretor Presidente; Luís F. P. Santos -
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e RI (interino); Roberto C.
Barroso - Diretor de Finanças; Fábio A. da Rocha - Diretor Gente e
Gestão Empresarial; Wilson O. Couto - Diretor Comercial; Luís F. de
A. Guimarães - Diretor de Energia; Dalmer A. de Souza - Diretor de
Engenharia; Fernando A. Fagundes Reis - Diretor Jurídico; Ronald C.
de Freitas - Diretor de Comunicação. Declaro que o presente é um
extrato da ARCA realizada no dia 30/01/2018, às 9h, na sede da Cia.
Paula Regina Novello Cury - Secretária da Reunião. JUCERJA
3152728 em 06/02/2018.
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