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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2017
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de abril de 2017, às 10:00hrs na sede da
Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur,
110, 8º andar, Botafogo, CEP 22290-240.
PRESENÇA: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social.
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro” (“DOE-RJ”) e “Diário Mercantil”, nas edições de 28 de
março de 2017, 29 de março de 2017 e 30 de março de 2017.
MESA: Presidente da Mesa: José Guilherme Cruz Souza; Secretário da Mesa:
Leonardo Pimenta Gadelha.
ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 acompanhadas
do

Relatório

dos

Auditores

Independentes

e

Notas

Explicativas,

conforme

publicação realizada nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor
Mercantil na edição de 17 de março de 2017; (ii) aprovar a proposta de destinação
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e (iii)
fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2017.
DELIBERAÇÕES: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da
Ordem do Dia, os acionistas decidiram:
(i)

aprovar por unanimidade as contas dos administradores e as demonstrações

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;

(ii)

aprovar por unanimidade, a absorção parcial do lucro líquido do exercício

social de 2016 no montante de R$ 487.414.568,22 (quatrocentos e oitenta e sete
milhões, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e
dois centavos), pela reserva de prejuízos acumulados da Companhia

que

atualmente totaliza a monte de R$ 991.746.994,44 (novecentos e noventa e um
milhões, setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro mil, e
quarenta e quatro centavos). Dessa forma, o saldo de prejuízo acumulado passa a
ser de R$ 504.332.426,22 (quinhentos e quatro milhões, trezentos e trinta e dois
mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos); e
(iii)

aprovar por unanimidade a fixação da remuneração global anual dos

membros da administração da Companhia, para o exercício social de 2017, em até
R$ 8.802.275,00 (oito milhões, oitocentos e dois mil, duzentos e setenta e cinco
reais) , a ser distribuída entre administradores da Companhia.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o
Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém
a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e
assinada por todos os presentes. (a.a.) Presidente da Mesa: José Guilherme Cruz
Souza. Secretário da Mesa: Leonardo Pimenta Gadelha. Acionistas presentes:
PÁTRIA INFRAESTRUTURA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, p.p.
Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda, BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR, e Levantino Empreendimentos e Participações S.A. A presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017.
Mesa:
_____________________________

_____________________________

José Guilherme Cruz Souza Presidente

Leonardo Pimenta Gadelha Secretário

da Mesa

da Mesa
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