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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1005530-98.2019.8.26.0099 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Bragança Paulista, Estado de SP, Dr(a). Frederico Lopes Azevedo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Valdomiro da Cruz, Brasileiro, Casado, Motorista, CPF 016.069. 
438-80, com endereço à Rua Felipe Saad Zalaf, 207, Jardim Residencial Granja Machado, CEP 
13485-200, Limeira - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro 
de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: Que lhes foi proposta ação de 
Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 10.581,37 Referente as faturas vencidas e não pagas. devidamente 
atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será 
isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o 
mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Bragança Paulista, aos 28 de julho de 2021 

Faresa Fazendas Reunidas S/A
CNPJ nº 02.151.090/0001-47 - NIRE 3530009688-6

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs. acionistas de Faresa Fazendas Reunidas S/A para reunirem-se em A.G.E., que se realizará
no dia 31/08/2021, às 11hs, na sede social na Alameda Santos, 1293, 7À andar, conjunto 72/74, sala 04, em
São Paulo/SP, a fim de examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) aprovação dos termos
e condições do Protocolo de Intenções e Justificativa de Cisão, celebrado em 09 de fevereiro de 2021, entre as
administrações da Companhia e da Empreendimentos Litorâneos S/A („Protocolo‰); b) aprovação do Laudo
de Avaliação; c) a cisão parcial da Empreendimentos Litorâneos S/A NIRE 3530002696-9 com versão da
parcela cindida para esta companhia e d) Outros assuntos de interesse da sociedade. George de Paula Ribeiro e
Izabel de Toledo Piza Alves da Motta - Diretores.                                                                         (21, 24 e 25)

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003910-55.2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Seyu Teruya, RG Nº 3.473.507 e CPF Nº 645. 397. 178-04, seu 
cônjuge Florinda Maria Rodrigues Teruya, RG Nº 6.371.483 e CPF Nº 134.231.258-96 e terceiros 
interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-
se os autos da ação de Cumprimento de Sentença que Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, move em face de Seyu Teruya. Encontrando-se o Executado e seu cônjuge em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a intimação por edital quanto à penhora que recaiu sobre o lote 02 da 
quadra OK do empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba VII, objeto da matrícula Nº 42.654 
do Cartório de Registro e Anexos da Comarca de Paranapanema/SP do qual foi nomeado 
depositário, Seyu Teruya, CPF Nº 645.397.178-04. O depositário não pode abrir mão do bem depo 
sitado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento 
das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, após o prazo deste edital, para 
que o executado e seu cônjuge, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem nos 
autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021484-11.2018.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Bauru, Estado de SP, Dr(a). José Renato da Silva Ribeiro, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Valdir Transportes Jose Nascimento - ME, CNPJ 07.406.469/0001-74, com 
endereço à Rua Alziro Zarur, 2-20, Núcleo Residencial Presidente Geisel, CEP 17033-370, Bauru - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.566,30 referente as faturas 
vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Bauru, 06/08/2021  

 
Edital de Citação Processo Nº 1016561-15.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ªVC, 
do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. Edital de 
Citação Prazo 20 dias. Proc. 1016561-15.2019.8.26.0100. A Drª. Juliana Pitelli da Guia, Juíza de 
Direito da 39ºVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Eduardo Takashi Tikasawa, brasileiro, 
casado, empresário, RG Nº 24.106.315-2 , CPF/MF Nº 163.083.218-93, que Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.218,80, referente às da 
taxa de conservação e melhoramentos do lote 07, da Quadra BQ, do Loteamento STA.Cristina – 
Gleba VII – (atualmente denominado Riviera de Sta.Cristina XIII – Setor Marina). Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  04/08/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013249-82.2018.8.26.0003 A MM. Juíza de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dra. Michelle Fabiola Dittert 
Pupulim, na forma da Lei, etc. Faz Saber a cônjuge Maria Regina de Queiroz Cortizo, qualificação 
ignorada, e Jaime Luis Perez Cortizo, CPF Nº 005.696.678-44, e terceiros interessados que, por 
este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação de Cumprimento de Sentença que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, move em face de Jaime Luis Perez Cortizo. 
Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, do 
Executado e do Cônjuge quanto à avaliação e à penhora que recaiu sobre o lote 16 da quadra CH 
do empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba IV, objeto da matrícula Nº 32.531 do Cartório 
de Registro e Anexos da Comarca de Avaré/SP, do(s) qual(is) foi(ram)nomeado(a)(s) depositário 
(a)(s), Jaime Luis Perez Cortizo, CPF Nº 005.696.678-44. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) 
abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
consequências do descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o decurso do prazo do presente edital, para que o executado e o cônjuge, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem nos autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 06/07/2021. 

RN Incorporadora & Construtora Ltda. CNPJ/MF 45.569.100/0001-71  -  NIRE 35.202.893.404 - Ata de Reunião
de Sócios - Data, Hora e Local: 23.08.2021, 10h, na sede social; Convocação: Dispensada em razão da presença
da totalidade dos sócios; Ordem do Dia: Proposta de redução do capital social. Deliberação unânime: Reduzir o
capital social em até R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) ante o cancelamento proporcional das
quotas sociais. A presente é publicada na forma de extrato, conforme a lei. Mesa: Roberto Noto - Presidente; Paulo
Sérgio Noto - Secretário. Sócios: Roberto Noto, Paulo Sérgio Noto e Luiz Carlos Noto.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. - CNPJ/ME: 38.199.406/0001-18 - NIRE: 35300558502
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de maio de 2021

1. Data, hora e local: No dia 12 de maio de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 
conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04534-004 (“Companhia”). 2. Convocação e presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, conforme assinaturas abaixo. 3. Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão; Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a celebração pela Companhia do 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distri-
buição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding S.A.” (“Escritura de Emissão Coremas Holding I”), para a 2ª (segunda) emissão pública pela Coremas Holding S.A. (“Coremas Holding 
I”) de até 42.000 (quarenta e duas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única, com esforços restritos de distribuição, 
todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de sua emissão (“Debêntures Coremas Holding I”), no montante total de até R$ 42.000.000,00 (quarenta e 
dois milhões de reais) na respectiva data de emissão das Debêntures (“Emissão Coremas Holding I”); (ii) a celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas 
Holding II S.A.” (“Escritura de Emissão Coremas Holding II” e, em conjunto com a Escritura de Emissão Coremas Holding I, as “Escrituras de Emissão”), para a 2ª (segunda) emissão pública pela Coremas 
Holding II S.A. (“Coremas Holding II” e, em conjunto com a Coremas Holding I, as “Coremas”) de até 28.000 (vinte e oito mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e 
garantia fidejussória adicional, em série única, com esforços restritos de distribuição, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de sua emissão 
(“Debêntures Coremas Holding II” e, em conjunto com as Debêntures Coremas Holding I, as “Debêntures”), no montante total de até R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) na respectiva data de 
emissão das Debêntures (“Emissão Coremas Holding II” e, em conjunto com a Emissão Coremas Holding I, as “Emissões”); (iii) a outorga de garantia fidejussória, pela Companhia, em favor do Agente Fiduci-
ário (conforme definido abaixo), na qualidade de representante dos interesses da comunhão de titulares das Debêntures Coremas Holding I (“Debenturistas da Coremas Holding I”) e das Debêntures Coremas 
Holding II (“Debenturistas da Coremas Holding II” e, em conjunto com os Debenturistas da Coremas Holding I, os “Debenturistas”), em garantia das obrigações assumidas pelas Coremas no âmbito das 
Emissões, aceitando todos os termos e condições previstos nas Escrituras de Emissão e obrigando-se de forma individual e solidária, como fiador e principal pagador de todos os valores devidos nos termos 
das Escrituras de Emissão, com expressa renúncia, pela Companhia, aos benefícios de ordem, novação, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 
364, 366, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”) e artigos 130 e 794, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (“Código de Processo Civil” 
e “Garantia Fidejussória”); (iv) a celebração pela Companhia do “Segundo Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e 
Outras Avenças” (“Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding I”), por meio do qual a Companhia outorga, em benefício dos 
Debenturistas da Emissão Coremas Holding I, representados pelo Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos seguintes bens e direitos 
(“Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding I”): (a) a totalidade das ações de emissão da Coremas Holding I detidas pela Companhia (“Ações Coremas Holding I”); (b) todo desdobramento, grupamento ou 
bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação das referidas Ações Coremas Holding I e quaisquer bens ou títulos nos quais as Ações Coremas Holding I sejam conver-
tidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da Coremas Holding I, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, 
partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, conforme o caso, e ações de emissão da Coremas Holding I, recebidas, conferidas e/ou adquiridas pela Companhia 
(direta ou indiretamente) por meio de consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária ou de qualquer outra forma, sejam tais ações ou direitos atualmente ou 
futuramente detidas pela Companhia, bem como quaisquer ações futuras ou emitidas em substituição às Ações Coremas Holding I, seja na forma dos Artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, 
seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, bonificação de ações ou emitidas por uma sucessora da Coremas Holding I, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, 
reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as Ações originalmente alienadas fiduciariamente (os “Direitos das Ações Coremas Holding I” e, ainda, em conjunto com as Ações 
Coremas Holding I, as “Ações Alienadas Coremas Holding I”); (c) todos os lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remunerações, bonificações ou reembolso de capital, incluindo, sem limitar, todas 
as preferências e vantagens que forem atribuídas às Ações Alienadas Coremas Holding I, a qualquer título, inclusive lucros, proventos decorrentes do fluxo de dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os 
demais proventos ou valores que de qualquer outra forma tenham sido e/ou que venham a ser declarados e ainda não tenham sido recebidos ou distribuídos (sendo todos os bens e direitos referidos neste item 
(c) doravante denominados, em conjunto, “Direitos Adicionais Coremas Holding I” e, em conjunto com as Ações Alienadas Coremas Holding I, os “Ativos Alienados Coremas Holding I”); (d) a totalidade dos 
direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer alienação e ou transferência, parcial ou total, da Coremas Holding I (“Evento de Alienação Coremas 
Holding I”), incluindo, mas não se limitando, a pagamento de eventuais comissões, earn-out e quaisquer outros recursos advindos de tais eventos de alienação (“Direitos Creditórios de Evento de Alienação 
Coremas Holding I”); de todos os direitos sobre a conta vinculada a ser aberta pela Companhia nos termos da Cláusula 4.1 do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) e a Coremas Holding I em 18 de dezembro de 2019, conforme aditado em 27 de abril de 2021, 
e a ser aditado novamente pelo Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding I (“Conta Vinculada Coremas Holding I”), presentes 
e/ou futuros, principais ou acessórios, a qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na Conta Vinculada Coremas Holding I, incluindo a totalidade dos Rendimentos da Conta Vinculada Coremas 
Holding I (conforme abaixo definido) (“Direitos da Conta Vinculada Coremas Holding I”); e (e) da totalidade dos investimentos e reinvestimentos que estejam efetivamente vinculados à, e/ou custodiados na, 
Conta Vinculada Coremas Holding I, bem como os rendimentos deles decorrentes, incluindo, sem limitação, todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com 
tais créditos ou recursos (“Rendimentos da Conta Vinculada Coremas Holding I” e, em conjunto com os Direitos Creditórios de Evento de Alienação Coremas Holding I e dos Direitos da Conta Vinculada Coremas 
Holding I, os “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente Coremas Holding I”), em garantia das obrigações assumidas pela Coremas Holding I no âmbito da Emissão Coremas Holding I, sendo que (1) tal 
garantia de Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding I será compartilhada com os debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia 
real e garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Coremas Holding I (“Debenturistas da Primeira Emissão Coremas Holding I”), e (2) os 
Debenturistas da Coremas Holding I terão prioridade sobre os Debenturistas da Primeira Emissão Coremas Holding I no recebimento de valores decorrentes de eventual excussão da referida garantia de cessão 
fiduciária Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding I; (v) a celebração pela Companhia do “Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding II”), por meio do qual a 
Companhia outorga, em benefício dos Debenturistas da Emissão Coremas Holding II, representados pelo Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse 
indireta dos seguintes bens e direitos (“Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II”): (a) a totalidade das ações de emissão da Coremas Holding II detidas pela Companhia (“Ações Coremas Holding I”); 
(b) todo desdobramento, grupamento ou bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação das referidas Ações Coremas Holding II e quaisquer bens ou títulos nos quais 
as Ações Coremas Holding II sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da Coremas Holding II, 
bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, conforme o caso, e ações de emissão da Coremas Holding II, 
recebidas, conferidas e/ou adquiridas pela Companhia (direta ou indiretamente) por meio de consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária ou de qualquer 
outra forma, sejam tais ações ou direitos atualmente ou futuramente detidas pela Companhia, bem como quaisquer ações futuras ou emitidas em substituição às Ações Coremas Holding II, seja na forma dos 
Artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, bonificação de ações ou emitidas por uma sucessora da Coremas Holding II, seja por 
consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as Ações originalmente alienadas fiduciariamente (os “Direitos das Ações 
Coremas Holding II” e, ainda, em conjunto com as Ações Coremas Holding II, as “Ações Alienadas Coremas Holding II”); (c) todos os lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remunerações, bonifica-
ções ou reembolso de capital, incluindo, sem limitar, todas as preferências e vantagens que forem atribuídas às Ações Alienadas Coremas Holding II, a qualquer título, inclusive lucros, proventos decorrentes do 
fluxo de dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais proventos ou valores que de qualquer outra forma tenham sido e/ou que venham a ser declarados e ainda não tenham sido recebidos ou 
distribuídos (sendo todos os bens e direitos referidos neste item (c) doravante denominados, em conjunto, “Direitos Adicionais Coremas Holding II” e, em conjunto com as Ações Alienadas Coremas Holding II, 
os “Ativos Alienados Coremas Holding II”); (d) a totalidade dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer alienação e ou transferência, parcial ou 
total, da Coremas Holding II (“Evento de Alienação Coremas Holding I”), incluindo, mas não se limitando, a pagamento de eventuais comissões, earn-out e quaisquer outros recursos advindos de tais eventos 
de alienação (“Direitos Creditórios de Evento de Alienação Coremas Holding II”); de todos os direitos sobre a conta vinculada a ser aberta pela Companhia nos termos da Cláusula 4.1 do “Instrumento Particu-
lar de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) e a Coremas Holding II em 29 de 
outubro de 2020, a ser aditado pelo Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding II (“Conta Vinculada Coremas Holding II”), 
presentes e/ou futuros, principais ou acessórios, a qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na Conta Vinculada Coremas Holding II, incluindo a totalidade dos Rendimentos da Conta Vincu-
lada Coremas Holding II (conforme abaixo definido) (“Direitos da Conta Vinculada Coremas Holding II”); e (e) da totalidade dos investimentos e reinvestimentos que estejam efetivamente vinculados à, e/ou 
custodiados na, Conta Vinculada Coremas Holding II, bem como os rendimentos deles decorrentes, incluindo, sem limitação, todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos 
produzidos com tais créditos ou recursos (“Rendimentos da Conta Vinculada Coremas Holding II” e, em conjunto com os Direitos Creditórios de Evento de Alienação Coremas Holding II e dos Direitos da Conta 
Vinculada Coremas Holding II, os “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente Coremas Holding II”), em garantia das obrigações assumidas pela Coremas Holding II no âmbito da Emissão Coremas Holding II, 
sendo que (1) tal garantia de Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II será compartilhada com os debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Coremas Holding II (“Debenturistas da Primeira Emissão Coremas 
Holding II”), e (2) os Debenturistas da Coremas Holding II terão prioridade sobre os Debenturistas da Primeira Emissão Coremas Holding II no recebimento de valores decorrentes de eventual excussão da 
referida garantia de cessão fiduciária Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II; (vi) a celebração pela Companhia do “Segundo Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Compromisso 
de Aporte” (“Contrato de Compromisso de Aporte Coremas Holding I”), por meio do qual Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 23.866.869-1 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 255.935.868-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05613-010 (“Edmond”) e Rafael Sanchez Brandão, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, analista econômico, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 30.348.736-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 298.388.818-56, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 67, 
apto. 1810, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120 (“Rafael” e, em conjunto com Edmond, os (“Controladores Finais”), e a Companhia comprometem-se a fazer com sejam realizados aportes na Coremas Holding 
I mediante a subscrição de novas ações e aumento do capital social da Coremas Holding I, em garantia das obrigações assumidas no âmbito das Debêntures Coremas Holding I e das debêntures de 1ª (primeira) 
emissão da Coremas Holding I, e para fins de conclusão do projeto de viabilização para a venda, pela Coremas IV Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas IV”), pela Coremas V Geração de Energia SPE Ltda. 
(“Coremas V”) e pela Coremas VI Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VI”, em conjunto com a Coremas IV e a Coremas V, as “SPEs Coremas Holding I”), sociedades de propósito específico controladas 
pela Coremas Holding I, de energia elétrica à Copel Comercialização S.A., nos termos da Chamada Pública de Energia Elétrica nº 06/2019 (“Projeto Coremas Holding I”)(“Compromisso de Aporte Coremas 
Holding I”); (vii) a celebração pela Companhia do “Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento Particular de Compromisso de Aporte” (“Contrato de Compromisso de Aporte Coremas Holding II”), por 
meio do qual os Controladores Finais e a Companhia comprometem-se a fazer com se sejam realizados aportes na Coremas Holding II mediante a subscrição de novas ações e aumento do capital social da 
Coremas Holding II, em garantia das obrigações assumidas no âmbito das Debêntures Coremas Holding II e das debêntures da 1ª (primeira) emissão da Coremas Holding II, e para fins de conclusão do projeto 
de viabilização para a venda, pela Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VII”) e pela Coremas VIII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VIII” e, em conjunto com a Coremas VII, as “SPEs 
Coremas Holding II”), sociedades de propósito específico controladas pela Coremas Holding II, de energia elétrica à Copel Comercialização S.A., nos termos da Chamada Pública de Energia Elétrica nº 01/2020 
(“Projeto Coremas Holding II”)(“Compromisso de Aporte Coremas Holding II”); (viii) a outorga pela Companhia das procurações no âmbito do Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de 
Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding I, do Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding II, do Contrato de 
Compromisso de Aporte Coremas Holding I e do Contrato de Compromisso de Aporte Coremas Holding II (“Procurações”), que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à 
vigência dos referidos contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de procuração previstas no Artigo 21º, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia, e outorgarão poderes ao 
Agente Fiduciário para atuar de forma isolada, e estritamente nos termos previstos nas Procurações, representando uma exceção à forma de representação prevista no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; 
e (ix) celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e documentos relacionados às Emissões das Debêntures, às Escrituras de Emissão, à Garantia Fidejussória, à Alienação e Cessão 
Fiduciária Coremas Holding I, à Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II, ao Compromisso de Aporte Coremas Holding I e ao Compromisso de Aporte Coremas Holding II, e seus respectivos instrumen-
tos contratuais, incluindo, mas não se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou convenientes. 5. Delibe-
rações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia e em observância aos itens “l”, “m”, “n” e “o” do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar: (i) a celebração da Escritura de Emissão Coremas Holding I entre a Companhia, na qualidade de fiadora, a Vórtx Distribuidora de Valores Mobiliários 
Ltda. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas da Coremas Holding I, a Coremas Holding I e os Controladores Finais, na qualidade de fiadores; (ii) a celebração da 
Escritura de Emissão Coremas Holding II entre a Companhia, na qualidade de fiadora, o Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas da Coremas Holding II, a Coremas 
Holding II e os Controladores Finais, na qualidade de fiadores; (iii) a outorga em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, da Garantia Fidejussória; (iv) a outorga em favor 
do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures Coremas Holding I, da Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding I, por meio da celebração do Aditamento e Consolidação 
ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding I entre a Companhia, o Agente Fiduciário e a Coremas Holding I; (v) a outorga em favor do Agente Fiduciário, na 
qualidade de representante dos titulares das Debêntures Coremas Holding II, da Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II, por meio da celebração do Aditamento e Consolidação ao Contrato de Aliena-
ção Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos da Coremas Holding II entre a Companhia, o Agente Fiduciário e a Coremas Holding II; (vi) a celebração do Contrato de Compromisso de Aporte Coremas 
Holding I entre a Companhia, os Controladores Finais, o Agente Fiduciário, a Coremas Holding I e as SPEs Coremas Holding I; (vii) a celebração do Contrato de Compromisso de Aporte Coremas Holding II entre 
a Companhia, os Controladores Finais, o Agente Fiduciário, a Coremas Holding II e as SPEs Coremas Holding II; (viii) a outorga pela Companhia das Procurações, que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, 
com prazo de validade equivalente à vigência dos referidos contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de procuração previstas no Artigo 21º, Parágrafo Único do Estatuto Social da 
Companhia, e outorgarão poderes ao Agente Fiduciário para atuar de forma isolada, e estritamente nos termos previstos nas Procurações, representando uma exceção à forma de representação prevista no 
artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; e (ix) celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e documentos relacionados às Emissões, às Escrituras de Emissão, à Garantia Fidejussória, 
à Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding I, à Alienação e Cessão Fiduciária Coremas Holding II, ao Compromisso de Aporte Coremas Holding I e ao Compromisso de Aporte Coremas Holding II, e seus 
respectivos instrumentos contratuais, incluindo, mas não se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou 
convenientes. 5.1. Os membros da Diretoria da Companhia foram autorizados a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização e efetivação das matérias acima aprovadas perante órgãos 
públicos e terceiros em geral. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lavrada, aprovada e assinada por todos os presentes. Presença: A totalidade dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia: Rafael Sanchez Brandão, Edmond Chaker Farhat Junior, Marianne Albers, Patricia Muratori Calfat, Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo e Celso Francisco Pinto 
Junior. São Paulo, 12 de maio de 2021. Mesa: Rafael Sanchez Brandão – Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior – Secretário. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 12 de maio de 2021. 
Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.135/21-2 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 27 de abril de 2021, às 08:30 horas, de forma exclusivamente digital, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 625 de 14 de maio de 2020, devido a pandemia de COVID-19 
e à restrição governamental quanto a circulação e reunião de pessoas, estando Presidente e Secretário reunidos para coordenar os trabalhos na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A., com sede 
social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Joaquim Floriano, 960, conjunto 91, sala J, CEP 04534-004 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em razão da 
presença de todos os Conselheiros da Companhia, nos termos de seu Estatuto Social. 3. Mesa: Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: Exami-
nar, discutir e deliberar acerca dos seguintes itens: (i) a celebração de aditamento aos seguintes instrumentos: (a) Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding S.A. 
(“Coremas”), celebrada em 18 de dezembro de 2019 (“Escritura de Emissão”) para (1) alterar seu preâmbulo, a fim de corrigir o endereço indicado pelo Agente Fiduciário e incluir a Companhia como parte, 
visto que a Companhia se tornou a acionista direta da Coremas e fiadora no âmbito da Emissão, e alterar as cláusulas 1.2; 2.1(I) a (IV); 4.2; 5.5; 6.3; 6.8.2; 6.8.3; 6.8.5.1; 6.10.1; 6.10.7; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 
7.2.3; 7.2.4.1; 7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.3.3; 7.4; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4 (atual 7.5.4); 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1.1; 8.4; 9.2(i), (iii), (iv), (vii), (ix), (x), (xii), (xiii), (xvi), (xvii), (xxi), e (xxxviii); 10.1 caput e (i) a (iv); 10.2; 
10.2.1; 10.2.2; 10.2.4; 10.2.5; 10.2.6; 10.3; 11.1(i)(j), (viii), (xviii), (xix), (xx), (xxvi), (xxix), (xxx), (xxxii), (xxxix), e (xxxvii) subitens (b) a (d); 12.1(xiii), (xiv), (xvi) e (xvii); 12.4(i)(d); 12.5(v); 13.7.1(ii); 14.1(vi) 
e (xxi); e 15.1; e (2) incluir as cláusulas 1.3; 7.4.4; 7.4.5; 7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 10.2.9 e 10.2.10. Tais mudanças são realizadas para prever (i) a inclusão da Companhia como acionista direta da Coremas 
e fiadora no âmbito da Emissão e os ajustes ao longo do documento necessários para tal; (ii) inclusão de compartilhamento da garantia de alienação fiduciária de quotas do Fundo de Investimento em Parti-
cipações Rio Alto - Multiestratégia e do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios do Fundo de Investimento em Participações Rio Alto - Multiestratégia e Outras Avenças entre os 
Debenturistas da Emissão e da primeira emissão de debêntures da Coremas Holding II S.A.; (iii) estabelecimento de prazo de encaminhamento de publicações de atos societários; (iv) alteração do pagamento 
de amortização extraordinária facultativa a que fazem jus os Debenturistas para previsão de 98% (noventa e oito por cento) por cento da remuneração devida, e acréscimo de encargos moratórios na estima-
tiva de seu valor; (v) alteração da hipótese de amortização extraordinária obrigatória, para inclusão de hipótese de ocorrência mediante o vencimento antecipado da 1ª (primeira) emissão de debêntures da 
Coremas Holding II S.A., alteração do pagamento a que fazem jus os Debenturistas para 98% (noventa e oito por cento) da remuneração devida, a qual deve ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis da Primeira 
Data de Verificação Evento de Liquidez ou da declaração de vencimento antecipado da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Coremas Holding II S.A., conforme aplicável, e acréscimo de encargos moratórios 
na estimativa de seu valor; (vi) inclusão de meio de realização do pagamento Primeiro Resgate Antecipado Obrigatório; (vii) a inclusão de hipótese de segundo resgate antecipado obrigatório, por meio da qual 
a Coremas deverá realizar o resgate antecipado obrigatório total das Debêntures caso, em até 53 (cinquenta e três) meses da data da Emissão, não tenha ocorrido um evento de liquidez, nos termos da 
Escritura de Emissão, considerando prêmio flat no percentual de 350% (trezentos e cinquenta por cento), que deverá incidir sobre o Valor de Segundo Resgate Antecipado Obrigatório, conforme definido da 
Escritura; (viii) alteração de prazo de comunicação à B3 - Brasil, Bolsa, Balcão no caso de pagamento do prêmio, de 2 (dois) para 3 (três) dias úteis; (ix) exclusão da hipótese de transferência da totalidade 
de ações da Coremas a um fundo de investimento em participações constituído pelos antigos acionistas da Coremas, anteriormente definida como “Transferência Pretendida”; (x) inclusão de autorização na 
hipótese de alteração da composição acionária indireta da Coremas, em razão exclusivamente de eventual realização de oferta pública de distribuição primária de ações (IPO) de emissão da Companhia, desde 
que, durante toda a vigência das Debêntures, os Controladores Finais detenham (a) o controle indireto da Coremas, entendendo-se por controle tal como definido no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações 
e (b) detenham, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação, indiretamente, do capital social votante da Coremas; (xi) espelhamento das alterações feitas nos Contratos de Garantia; (xii) 
hipótese de extinção da fiança prestada pela Companhia no caso de realização de IPO pela Companhia; (xiii) obrigação de não omissão de nenhum fato de qualquer natureza que cause alteração reputacional 
da Coremas; (xiv) alteração de endereço e contato de notificação às partes; e (xv) inclusão da Companhia como parte nos Contratos de Garantia e outros provimentos; (b) Instrumento Particular de Outorga de 
Direito de Primeira Oferta e Outras Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Outorga de Direito de Primeira Oferta”), para (1) alterar o preâmbulo, de modo que a 
Companhia passa a ser parte do contrato como acionista da Coremas, sendo esta denominada “Acionista Coremas”, com a alteração de participação por meio da qual Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker 
Farhat Junior deixam de ser acionistas diretos da Coremas, sendo o termo “Acionistas Coremas” substituído ao longo do contrato por “Acionista Coremas”; e para alterar os Considerandos (a), (b), (c) e (d), as 
cláusulas 2.1.5; 2.1.7; 3.1; 4.1; 4.11; e 6.1; alterações estas de modo a refletir a nova estrutura societária da Coremas e as alterações feitas na Escritura de Emissão; (c) Instrumento Particular de Contrato 
de Compromisso de Aporte e Outras Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Compromisso de Aporte”) para (1) alterar as partes do contrato no preâmbulo, de 
modo que Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior (“Controladores Finais”) são agora denominados “Acionistas RAER”, e a Companhia, nova ingressante do contrato como acionista direta da 
Coremas, é agora denominada “RAER”, e em conjunto com os “Acionistas RAER”, os “Acionistas”, de modo que agora tais termos devem ser interpretados com essas referências, (2) alterar o preâmbulo para 
corrigir endereço do Agente Fiduciário; (3) alterar os Considerandos (c), (e) e (f), para refletir a inclusão da Companhia como parte e sua posição como acionista da Coremas, assim como para mencionar a 
celebração dos aditamentos aos Contratos de Garantia; (4) alterar os termos definidos “Conclusão do Projeto” e “EPC” para refletir o contrato de EPC - Engineering, Procurement and Construction celebrado 
no âmbito do projeto; (5) alterar as cláusulas 2.1; 2.5; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 5.1(i) a (v); 6.1(ii), (v), (ix) e (xi); 7.1; 8.2; 8.3; 9.1(ii); 9.4; Anexo I; e Anexo III, para refletir a inclusão da Companhia como parte e 
acionista da Coremas e as alterações feitas na Escritura de Emissão; e (5) incluir o Considerando (b) e as cláusulas 3.2; 5.1(ii); 6.1(i) e (x); 9.2; e Anexo II, para refletir (i) a obrigação de aporte de recursos 
na Coremas caso o aporte seja feito pelos Controladores Finais diretamente na Companhia, (ii) a inclusão da Companhia como parte, de modo a ser incluída nova procuração, outorgada pela Companhia, (iii) 
obrigação de outorga de novas procurações, de modo a mantê-las válidas e vigentes, (iv) obrigação solidária dos Controladores Finais até que seja realizada a conclusão e liquidação financeira da oferta pública 
de distribuição primária de ações (IPO) de emissão da Companhia, e (v) as alterações feitas na Escritura de Emissão; (d) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Outras Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Direitos Creditórios”, em conjunto com o o Contrato de Compromisso 
de Aporte, e o Contrato de Outorga de Direito de Primeira Oferta, os “Contratos de Garantia”) para (1) alterar seu preâmbulo, a fim de corrigir o endereço indicado pelo Agente Fiduciário e prever a inclusão da 
Companhia como acionista da Coremas, em substituição aos Controladores Finais, antigos acionistas da Coremas, por conta de mudança de participação societária, de modo que o termo definido “Alienantes” 
foi substituído por “Alienante” ao longo do documento, (2) alterar o Considerandos (b); as cláusulas 2.1(v), (vii) e (viii); 3.1; 3.2; 3.2.1; 5.1; 5.4; 6.1(iii) e (xxii); 7.1(xiii), (xxiii), (xxviii), (xxxvi) e (xlviii); 8.3 caput, 
(xv) e (xvi); 13.1; Anexo I; Anexo II; Anexo III; e Anexo IV, a fim de refletir (i) as alterações feitas na Escritura de Emissão e a inclusão da Companhia como acionista da Coremas, (ii) a alteração dos direitos da 
conta vinculada alienados, para incluir direitos presentes e/ou futuros, principais ou acessórios, a qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na conta vinculada, e todas as aplicações, 
investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com créditos ou recursos da conta vinculada; (iii) o aumento do número de ações de emissão da Coremas detidas pela Companhia, 
(iv) a hipótese de eventual alteração na composição societária indireta da Coremas em razão exclusivamente de eventual realização de oferta primária de ações (IPO) pela Companhia, e (v) a alteração do 
endereço e contato para notificação das partes; (3) excluir o termo definido “Transferência Pretendida”, nos termos da Escritura de Emissão; e (4) incluir as cláusulas 2.1(vi); 10.1.1; e 10.1.3, para refletir (i) 
a inclusão da alienação da totalidade dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer alienação e ou transferência, parcial ou total, da Coremas, e 
(ii) a obrigação de manutenção da validade e eficácia da procuração outorgada; e (ii) autorizar os representantes da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências estritamente necessárias 
para o cumprimento integral das alterações e deliberações acima, bem como celebrar quaisquer documentos, necessários, úteis ou convenientes à efetiva celebração, cumprimento e concretização das dis-
posições constantes nos aditamentos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia e da presente ata de Conselho de Administração, incluindo o aditamento à Escritura de Emissão e aos Contratos de 
Garantia para refletir os itens acima. 5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar as alterações 
necessárias à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia, por meio de aditamento, conforme descrito acima e refletido nas minutas acordadas entre as partes; e (ii) autorizar os representantes da 
Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências necessárias para o cumprimento integral das deliberações tomadas, bem como celebrar quaisquer documentos, necessários, úteis ou con-
venientes à efetiva celebração, cumprimento e concretização das disposições constantes nos aditamentos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia e da presente ata. 6. Encerramento, Lavratura 
e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a reunião do Conselho de Administração foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho 
de Administração da Companhia presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Edmond 
Chaker Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. Marianne Albers, Sra. Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo, Sra. Patricia Muratori Calfat e Sr. Celso Francisco Pinto Junior. Certifico que a presente é 
cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 27 de abril de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.134/21-9 em 10/06/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/MF nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de março de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 01 dias do mês de março de 2021, às 09:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A., na 
Rua Joaquim Floriano 960, Conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. 
Convocação, Presença e Publicação: Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: (a) Rafael Sanchez Brandão. Secretário: (b) Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (i) a retificação do capital social da Companhia da redação, com a consequente retificação do artigo 5º de seu Estatuto 
Social, tal como aprovado em Assembleia Geral da Companhia, realizada em 23 de dezembro de 2020, registrada na Junta Comercial de 
São Paulo (“JUCESP”), sob o nº 25.982/21-7, em sessão de 13 de janeiro de 2021 (“AGE 23.12.20”), cuja quantidade total de ações em 
que é dividido foi desdobrada em Assembleia Geral da Companhia, realizada em 12 de janeiro de 2021, registrada na JUCESP, sob o nº 
110.896/21-0, em sessão de 25 de fevereiro de 2021 (“AGE 12.01.21”), que é ora ratificada; (ii) o aumento de capital social da Companhia, 
realizado em 26 de fevereiro, no valor de R$8.000.000,000 (oito milhões de reais); (iii) o novo desdobramento das ações constitutivas 
do capital social da Companhia, de modo que o capital social passe a ser constituído por 46.000.000 (quarenta e seis milhões) de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (iv) a nova alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social, para refletir o atual valor do 
capital social da Companhia, considerando o mencionado acima; (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi) a autorização 
para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação das 
deliberações acima. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas: 
(i) Aprovaram a retificação do capital social da Companhia, com a consequente retificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
aprovado na AGE 23.12.20, de modo a fazer constar que o capital social correto da Companhia é de R$23.571.000,00 (vinte três milhões 
quinhentos e setenta e um mil reais), e não R$23.561.000,00 (vinte três milhões quinhentos e sessenta e um mil reais), cuja quantidade 
total de ações em que é dividido foi desdobrada na AGE 12.01.21 para 46.000.000 (quarenta e seis milhões), que é ora ratificada. Deste 
modo, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar como se segue: Artigo 5 - O capital social é de R$23.571.000,00 
(vinte três milhões quinhentos e setenta e um mil reais), totalmente subscrito e integralizado, sendo dividido em 46.000.000 (quarenta 
e seis milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. (ii) Aprovaram o aumento do capital social da 
Companhia, que passa de R$23.571.000,00 (vinte três milhões quinhentos e setenta e um mil reais) para R$31.571.000,00 (trinta e um 
milhões, quinhentos e setenta e um mil reais), representando, portanto, um aumento de R$8.000.000,000 (oito milhões de reais) mediante 
a emissão de 15.612.404 (quinze milhões seiscentas e doze mil quatrocentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
integralizadas nos termos do Boletim de Subscrição, que integra a presente ata na forma do Anexo I. Deste modo, a quantidade total 
de ações ordinárias em que o capital social da Companhia passou a ser dividido é de 61.612.404 (sessenta e um milhões seiscentas e 
doze mil quatrocentas e quatro), todas nominativas e sem valor nominal. (iii) Aprovaram o novo desdobramento das ações constitutivas 
do capital social da Companhia na proporção de aproximadamente 0,7466029 ações para cada ação hoje existente, sem modificação 
do capital social, de modo que o capital social passe a ser constituído por 46.000.000 (quarenta e seis milhões) de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. (iv) Em vista do indicado nos itens acima, aprovar a alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social, 
para refletir o atual valor do capital social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 5 - O capital social 
é de R$31.571.000,00 (trinta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil reais), totalmente subscrito e integralizado, sendo dividido em 
46.000.000 (quarenta e seis milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. (v) Aprovaram a reforma 
e consolidação do Estatuto Social nos termos do Anexo II a esta ata; (vi) Autorizaram expressamente o Conselho de Administração e a 
Diretoria, conforme o caso a praticarem todos os atos necessários para a implementação e formalização das deliberações constantes 
desta ata. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a 
presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e 
achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 7. Assinaturas: Presidente: Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Edmond 
Chaker Farhat Junior; Acionistas Presentes: Edmond Chaker Farhat Junior e Rafael Sanchez Brandão. Certifico que a presente é cópia fiel 
da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 01 de março de 2021 Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat 
Junior - Secretário. Jucesp nº 254.535/21-5 em 31/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Joaquim Floriano 960, Conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”). Presentes, ainda, nos termos do § 1º do artigo 134 da Lei das S.A., os Srs. Edmond Chaker Farhat Junior e 
Rafael Sanchez Brandão, na qualidade de Diretores da Companhia, tendo sido dispensada pelos acionistas a presença do auditor inde-
pendente, nos termos do § 2º do artigo 134 da Lei das S.A. 3. Publicação: Em virtude da presença de acionistas representando a tota-
lidade do capital social da Companhia, fica sanada a falta de publicação do aviso e a inobservância dos prazos de que trata o artigo 
133 da Lei das S.A., nos termos do §4º do referido artigo. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Compa-
nhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
jornal “Empresas e Negócios”, no dia 25 de março de 2021, folhas 180 e 7, respectivamente. 4. Mesa: Presidente: Sr. Rafael Sanchez 
Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre, (A) Em sede de Assembleia Geral Extra-
ordinária: (i) a retificação do capital social integralizado da Companhia, com a consequente retificação do artigo 5º de seu Estatuto 
Social, tal como aprovado em Assembleia Geral da Companhia, realizada em 1º de março de 2021 (“AGE 01.03.2021”); (ii)a re-ratifi-
cação da AGE 01.03.2021, para deixar claro que naquela data foi realizado o grupamento das ações constitutivas do capital social da 
Companhia, e não desdobramento, ratificando-se a quantidade de ações então aprovada; (iii) fazer constar que o capital social pen-
dente de integralização foi integralizado; (iv) a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão do item (i) acima e 
em razão de exigências formuladas pela CVM no âmbito da oferta pública inicial de ações da Companhia; (v) o aditamento dos termos 
de posse das conselheiras Patricia Muratori Calfat e Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo eleitas na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 12 de janeiro de 2021 (“AGE 12.01.2021”); e (B) Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) as contas da administra-
ção e do relatório da Administração; (ii) as demonstrações financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; (iv) a fixação da remuneração global dos administradores; e (v) a ratificação dos jornais utilizados pela Companhia 
para suas publicações. 6. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acio-
nistas aprovaram: (A) Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.1. A retificação do capital social integralizado da Companhia, com a 
consequente retificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, aprovado na AGE 01.03.21, de modo a fazer constar que o capi-
tal social integralizado da Companhia é de R$31.009.000,00 (trinta e um milhões e nove mil reais), e não R$ R$31.571.000,00 (trinta 
e um milhões, quinhentos e setenta e um mil reais). Deste modo, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar como se 
segue: Artigo 5 - O capital social é de R$31.571.000,00 (trinta e um milhões, quinhentos e setenta e um mil reais), totalmente subs-
crito e R$31.009.000,00 (trinta e um milhões e nove mil reais) integralizado, sendo dividido em 46.000.000 (quarenta e seis milhões) 
de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 6.2. A re-ratificação da AGE 01.03.21, de modo a fazer cons-
tar que naquela data foi realizado o grupamento das ações constitutivas do capital social da Companhia, e não desdobramento. A des-
peito disso, fica ratificado que o referido capital social passou a ser constituído por 46.000.000 (quarenta e seis milhões) de ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal. 6.3. Fazer constar que o capital social pendente de integralização, no valor de R$562.000,00 
(quinhentos e sessenta e dois mil reais) foi integralizado nesta data. 6.4. A reforma e consolidação do Estatuto Social nos termos do 
Anexo I a esta ata, em razão do item 6.1 acima e em razão de exigências formuladas pela CVM no âmbito da oferta pública inicial de 
ações da Companhia. 6.5. Aprovaram o aditamento dos termos de posse das conselheiras Patricia Muratori Calfat e Giovanna Theresa 
Martini Mazetto Gallo eleitas na AGE 12.01.2021, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 110.896/21-0, 
em sessão de 25 de fevereiro de 2021, os quais passarão a vigorar com a redação constante do Anexo II a esta ata, para deixar claro 
que estas foram eleitas como membros independentes do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16 do Regulamento do Novo 
Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. (B) Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1. As contas da administração e o relatório da admi-
nistração elaborado pela Diretoria da Companhia, os quais ficam arquivados na sede da Companhia; 6.2. As demonstrações financei-
ras, contendo as notas explicativas e acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; 6.3. A destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e, considerando que 
não houve lucro percebido, consignaram que foi apurado prejuízo no valor de R$ 3.735.000,00 (três milhões, setecentos e trinta e cinco 
mil reais), conforme constante das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020, valor esse que será integralmente lançado na conta de prejuízos acumulados; 6.4. Aprovaram a fixação da remuneração 
global de até R$ 12.994.000,00 (doze milhões, novecentos e noventa e quatro mil reais) para os administradores da Companhia para o 
exercício social de 2021, incluídos benefícios e encargos, exceto pelos encargos sociais de responsabilidade da Companhia, conforme 
decisão do Colegiado da CVM no Processo CVM nº 19957.007457/2018-10, ficando a cargo do Conselho de Administração da Compa-
nhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, 
conforme artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações. 6.5. Aprovaram a ratificação dos jornais utilizados pela Companhia para suas 
publicações, quais sejam Diário Oficial do Estado de São Paulo e “Empresas e Negócios”. 7. Encerramento, Lavratura e Aprovação 
da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo 
artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 8. 
Assinaturas: Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior; Acionistas Presentes: Rafael San-
chez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 
de março de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.131/21-8 em 
10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de março de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de março de 2021, às 09:00 horas, por meio da plataforma digital Zoom, devido a pandemia de 
COVID-19 e à restrição governamental quanto a circulação e reunião de pessoas. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
em razão da presença de todos os Conselheiros de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) aprovação das contas da administração e do relatório da administração; (ii) as demonstrações financeiras acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) destinação do resultado 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iv) a remuneração global dos administradores; e (v) a ratificação dos jornais 
utilizados pela Companhia para suas publicações; (vi) a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada 
em 31 de março de 2021 (“AGO”), para deliberar sobre os assuntos acima; (vii) aprovar as atribuições dos Diretores Sem Designação 
Específica, eleitos na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de janeiro de 2021 (“RCA 12.01.2021”); (viii) a alteração 
das seguintes políticas da Companhia: (a) Política de Gerenciamento de Riscos; e (b) Política de Transações com Partes Relacionadas; 
(ix) a alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia; (x) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a 
praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações tomadas na presente reunião. 5. Deliberações: Após discutidas 
as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: 5.1. O 
relatório da Administração elaborado pela Diretoria da Companhia as contas da administração referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro 2020; 5.2. As demonstrações financeiras, contendo as notas explicativas e acompanhadas do Parecer dos Audi-
tores Independentes, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 5.3. A destinação dos resultados do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, consignando que foi apurado prejuízo no valor de R$ 3.735.000,00 (três milhões, setecentos e 
trinta e cinco mil reais), conforme constante das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020, valor esse que será integralmente lançado em conta de prejuízos acumulados; 5.4. A remuneração global dos 
administradores da Companhia para o exercício social de 2021 no valor de até R$12.994.000,00 (doze milhões, novecentos e noventa e 
quatro mil reais); e 5.5. Aprovaram a ratificação dos jornais utilizados pela Companhia para suas publicações, quais sejam Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e “Empresas e Negócios”. 5.6. A convocação da AGO, à luz das deliberações tomadas acima, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) as contas da administração e o relatório de Administração; (ii) as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020; (iii) a fixação da remuneração global dos administradores; e (iv) a ratificação dos jornais utilizados pela Companhia para suas 
publicações 5.7. Aprovaram as atribuições dos Diretores Sem Designação Específica, eleitos na RCA 12.01.2021, quais sejam: 5.7.1. 
Diretor Administrativo: (i) organizar e coordenar as operações no departamento e entre os departamentos; (ii) coordenar, a partir de 
diagnósticos internos, planos, programas e projetos que busquem atender aos objetivos organizacionais; (iii) fornecer informações para 
o planejamento estratégico e a empresa; (iv) definir metas para os departamentos e gerentes individuais; (v) colaboração com os colegas 
para implementar políticas e desenvolver melhorias; (vi) supervisionar a alocação de recursos e o orçamento; e (vii) orientar a equipe 
subordinada e avaliar o desempenho. 5.7.2. Diretor de Implantação: (i) implementar de projetos de Usinas Fotovoltaicas desde a sua 
concepção até a entrega final do Certificado de Aceitação Final; (ii) responsável pela garantia técnica dos empreendimentos fotovoltaicos 
para o alcance dos objetivos financeiros e técnicos dos projetos; (iii) responsável pela negociação e interface com parceiros e fornecedores 
dos empreendimentos fotovoltaicos; (iv) responsável pela direção e orientação da equipe de colaboradores da obra; e (v) responsável pela 
obtenção e gestão de licenças e autorizações para os projetos e relacionamento com órgãos públicos competentes envolvidos nos projetos. 
5.8. Aprovar a alteração das seguintes políticas da Companhia: (a) Política de Gerenciamento de Riscos; e (b) Política de Transações com 
Partes Relacionadas, as quais passarão a vigorar com a redação dos Anexos I e II à presente ata, respectivamente, ficando disponíveis 
também, na sede da Companhia. 5.9. Aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, o qual passará a vigorar com 
a redação do Anexo III à presente ata. 5.10. A autorização para que os membros da Diretoria da Companhia pratiquem todos os atos 
necessários para implementar as deliberações tomadas na presente reunião. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros 
do Conselho de Administração da Companhia presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Edmond 
Chaker Farhat Junior. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. 
Marianne Albers, Sra. Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo, Sra. Patricia Muratori Calfat e Sr. Celso Francisco Pinto Junior. Certifico que 
a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; 
Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.130/21-4 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de abril de 2021, às 13:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Joaquim Floriano 960, Conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: (i) a retificação da ata da Assembleia Geral da Companhia, realizada em 12 de janeiro de 2021, registrada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), sob o nº 110.896/21-0, em sessão de 25 de fevereiro de 2021 (“AGE 12.01.21”), para fazer 
constar o cargo correto do conselheiro Celso Francisco Pinto Junior, de “membro efetivo e independente do Conselho de Administração” 
para “membro efetivo do Conselho de Administração”; (ii) a ratificação das demais deliberações constantes na AGE 12.01.21; (iii) a 
reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão de exigências formuladas pela CVM no âmbito da oferta pública inicial 
de ações da Companhia; (iv) a autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários para implementar 
as deliberações tomadas na presente Assembleia. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas 
aprovaram: 5.1. A retificação da ata da AGE 12.01.2021, para fazer constar o cargo correto do conselheiro Celso Francisco Pinto Junior, de 
“membro efetivo e independente do Conselho de Administração” para “membro efetivo do Conselho de Administração”; 5.2. A ratificação 
das demais deliberações constantes na AGE 12.01.21; 5.3. A reforma e consolidação do Estatuto Social nos termos do Anexo I a esta 
ata, em razão de exigências formuladas pela CVM no âmbito da oferta pública inicial de ações da Companhia; e 5.4. A autorização para 
que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários para implementação e formalização das deliberações tomadas 
na presente Assembleia. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e 
lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que 
lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão. Secretário: 
Edmond Chaker Farhat Junior. Acionistas Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior e Sr. Rafael Sanchez Brandão. Certifico que a presente 
é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 20 de abril de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker 
Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.132/21-1 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. - CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de abril de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de abril de 2021, às 14:00 horas, por meio da plataforma digital Zoom, devido a pandemia de 
COVID-19 e à restrição governamental quanto a circulação e reunião de pessoas. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
em razão da presença de todos os Conselheiros de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: 
Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração 
das seguintes políticas da Companhia: (a) Política de Gerenciamento de Riscos; e (b) Política de Transações com Partes Relacionadas; 
(ii) a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para 
implementar as deliberações tomadas na presente reunião. 5. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, 
os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: 5.1. A alteração das seguintes políticas da Com-
panhia: (a) Política de Gerenciamento de Riscos, de forma a incluir o organograma da estrutura de gerenciamento de riscos, bem como 
esclarecer a competência de controles internos e de riscos corporativos na definição da Área de Compliance e Controles Internos; e (b) 
Política de Transações com Partes Relacionadas, de forma a corrigir referências cruzadas constantes na definição de partes relacionadas. 
Referidas políticas passarão a vigorar com a redação dos Anexos I e II à presente ata, respectivamente, ficando disponíveis também, na 
sede e no site da Companhia. 5.2. A autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos 
os atos necessários para implementação e formalização das deliberações tomadas na presente reunião. 6. Encerramento, Lavratura 
e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi 
assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael 
Sanchez Brandão. Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. Membros do Conselho de Administração Presentes: Sr. Edmond Chaker 
Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. Marianne Albers, Sra. Giovanna Theresa Martini Mazetto Gallo, Sra. Patricia Muratori 
Calfat e Sr. Celso Francisco Pinto Junior. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. São Paulo, 20 de abril 
de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 269.133/21-5 em 10/06/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE nº 35.300.55850-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em: 14/07/2021. Certidão: Secretaria de Desen-
volvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o 
número 380.298/21-1 em 09/08/2021. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
CNPJ/ME Nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em: 14/07/2021. Certidão: Secretaria de Desen-
volvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o 
número 380.297/21-8 em 09/08/2021. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
CNPJ/ME Nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Junho de 2021 
Data, Hora e Local: 25 de junho de 2021, às 9 horas, por meio de videoconferência, através de link de acesso ao sistema eletrônico 
e, para todos os fins de direito, na sede da Rio Alto Energias Renováveis S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 9º andar, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04.534-004. Presença 
e Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Presidente: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior; Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (i) realização da 
primeira emissão pela Companhia de debêntures conversíveis em ações, em duas séries, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Debêntures” e “Lei das Sociedades por Ações” respectivamente) no valor total de até R$550.000.000,00 
(quinhentos e cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (“Emissão”), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com 
esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, 
conforme alterada (“ICVM 476”) e demais disposições e regulamentações aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) a contratação do Banco 
de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e do Modal Assessoria Financeira Ltda. (em conjunto “Coordenadores”), na qualidade de 
coordenadores da Emissão, de acordo com os termos do Contrato de Distribuição (“Contrato de Distribuição”) e o pagamento de uma 
comissão de coordenação nos termos do Contrato de Coordenação (“Comissionamento Base”); (iii) autorização à Diretoria da Companhia 
para adotar todos e quaisquer atos, negociar e celebrar documentos necessários à efetivação das deliberações a serem aprovadas, 
bem como a contratação do agente fiduciário, banco liquidante e demais prestadores de serviços; e (iv) ratificação de eventuais atos já 
praticados pela administração da Companhia nos termos das deliberações a serem tomadas nesta Reunião do Conselho de Administração. 
Deliberações: Instalada a Reunião do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer restrições, 
aprovadas eletronicamente pelo acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia: (i) Autorizar 
a realização da Emissão e da Oferta Restrita, que serão formalizadas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira 
Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Rio Alto Energias 
Renováveis S.A.” (“Escritura de Emissão”); (ii) Aprovar a negociação e a celebração de todos e quaisquer documentos necessários para 
a realização, formalização e aperfeiçoamento da Emissão, incluindo, sem limitação, a Escritura de Emissão a ser celebrado com o Deben-
turista, bem como quaisquer aditamentos à Escritura de Emissão que eventualmente se façam necessários; (iv) Aprovar a contratação 
dos Coordenadores de acordo com os termos do Contrato de Distribuição e o pagamento do Comissionamento Base; (vi) Autorizar a 
administração da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a tomar todas e quaisquer medidas e celebrar todos 
os documentos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nesta Reunião do Conselho de Administração, incluindo, mas 
não se limitando a, celebração de todos os documentos necessários à concretização da Emissão e o registro da Escritura de Emissão, bem 
como contratação do agente fiduciário, banco liquidante e demais prestadores de serviço no âmbito da Emissão; e (vii) Ratificar eventuais 
atos já praticados pela administração da Companhia nos termos das deliberações tomadas nesta Reunião do Conselho de Administração. 
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, que, 
lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. Assinaturas: 
Presidente: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior; e Secretário: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Membros do Conselho de Administração Presentes: 
Sr. Edmond Chaker Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. Marianne Albers, Sra. Patricia Muratori Calfat, Sr. Giovanna Theresa 
Martini Mazetto Gallo e Sr. Celso Franscisco Pinto Junior. Os participantes reconhecem e concordam que a Companhia adotou o sistema 
e tecnologia acessíveis para que todos pudessem participar e votar a distância. As assinaturas foram realizadas por meio de certificado 
digital e operacionalizadas por meio da plataforma CertiSign, de acordo com a IN DREI nº 79/2020. Certidão: Certifico que a presente é 
cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 25 de junho de 2021. Sr. Edmond Chaker Farhat Junior - Presidente; Sr. Rafael 
Sanchez Brandão - Secretário. Jucesp nº 333.089/21-2 em 12/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. - CNPJ/ME nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.300.55850-2
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 15 de junho de 2021

1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de junho de 2021, às 09:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Joaquim Floriano 960, Conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04534-004, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em razão da presença de todos os Conselheiros de Administração 
da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Sr. Edmond 
Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: apreciação e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º 
trimestre do exercício social de 2021. 5. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram: 5.1. Aprovar as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia 
relativas ao 1° trimestre do exercício social de 2021, findo em 31 de março de 2021, preparadas de acordo com a regulamentação da 
Comissão de Valores Mobiliários e revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., auditores da Companhia. 5.2. Fica a Diretoria 
da Companhia autorizada a adotar os procedimentos necessários à divulgação das informações trimestrais relativas ao 1° trimestre do 
exercício de 2021. 6. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e lavrada a 
presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes. 7. 
Assinaturas: Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão. Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. Membros do Conselho de Administração 
Presentes: Sr. Edmond Chaker Farhat Junior, Sr. Rafael Sanchez Brandão, Sra. Marianne Albers, Sra. Giovanna Theresa Martini Mazetto 
Gallo, Sra. Patricia Muratori Calfat e Sr. Celso Francisco Pinto Junior. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro 
próprio. São Paulo, 15 de junho de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 
333.090/21-4 em 12/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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