PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA OCEANA OFFSHORE S.A. DE 28 DE ABRIL DE 2017

Senhores acionistas,

O Conselho de Administração da OCEANA OFFSHORE S.A. (“Oceana Offshore” ou “Companhia”)
submete à apreciação de seus Acionistas a Proposta da Administração sobre a matéria que será objeto de
deliberação na Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 28 de abril de 2017, às 09h00, na
sede da Companhia, situada na Av. Pasteur, nº 110, 8º andar, no Bairro de Botafogo, CEP 22.290-240, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“AGE”), em conformidade com as disposições previstas
na Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009:

I. RENÚNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA
O Estatuto Social da Companhia, em seu Artigo 12, dispõe que o Conselho de Administração será composto
por 3 (três) a 8 (oito) membros, eleitos para um mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição e
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral.
Atualmente, o quadro de membros do Conselho de Administração da Companhia é composto por 7 (sete)
membros efetivos e 1 (um) membro suplente, sendo 3 (três) membros efetivos indicados pelo acionista
Pátria Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações (“Pátria”), 3 (três) membros efetivos
indicados por Levantino Empreendimentos e Participações S.A (“Vinci”) e 1 (um) membro efetivo e 1 (um)
membro suplente indicados pelo acionista BNDES Participações S.A – BNDESPAR.
Considerando que um membro efetivo indicado pelo Pátria apresentou sua renúncia à Companhia, a
Administração da Companhia propõe a alteração no quadro dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, conforme segue:
(i)

aceitação da renúncia do Sr. Otávio Lopes Castello Branco Neto, que atualmente ocupa o cargo de
Conselheiro, com a consequente indicação, pelo Pátria, do Sr. Bruno Pessoa Serapião, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico aeronáutico, portador da carteira de identidade RG nº 428280, inscrito
no CPF/MF sob o nº 162.746.258-95, residente e domiciliado na Capital do estado de São Paulo, SP,
com escritório na Av. Cidade Jardim, nº 803, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000 para ocupar o
cargo de Conselheiro, e

(ii)

a ratificação dos mandatos dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia.
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Destaca-se que as informações requeridas no Art. 10 da Instrução CVM nº 481/2009 relativas aos
candidatos indicados para compor o Conselho de Administração, além de estarem disponíveis, na sede da
Companhia, no seu website (http://www.grupocbo.com.br/ri/), e no website da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), também se encontram no Anexo I da Proposta da Administração.
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ANEXO I À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
INFORMAÇÕES DO ITEM 12.5 A 12.10 PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO I À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
12.5 - Composição e experiência profissional do conselho de administração
Nome

Data de
nascimento

Orgão administração

Data da
eleição

Prazo do mandato Membro
Independente

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de
posse

Foi eleito pelo
controlador

Número de
Mandatos
Consecutivos

Pertence apenas ao Conselho
03/02/2017
Administração
Conselho
de Administração (Efetivo) 03/02/2017

03/02/2018
Sim

Não
1

Pertence apenas ao Conselho
Administração
Conselho
de Administração (Efetivo)

03/02/2017
03/02/2017

03/02/2018
Sim

Não
0

Outros cargos e funções exercidas no emissor
Marcelo Dodsworth Penna
108.521.597-06

01/09/1984
Advogado

Descrição de outro cargo / função

Não exerce outros cargos ou
função no emissor.
Bruno Augusto Sacchi Zaremba
034.032.377-96
Não exerce outros cargos ou
função no emissor.
José Guilherme Cruz e Souza
003.669.617-05
Não exerce outros cargos ou

29/09/1974
Economista

13/10/1970
Administrador

Pertence apenas ao Conselho
Presidente do Conselho (Efetivo)

03/02/2017
03/02/2017

03/02/2018
Sim

Não
3

15/10/1973

Pertence apenas ao Conselho

03/02/2017

03/02/2018

Não

03/02/2017

Sim

3

função no emissor.
André Franco Sales
277.990.458-50

Engenheiro

Não exerce outros cargos ou
Função no emissor.
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Conselho de Administração (Efetivo)

Bruno Pessoa Serapião

07/01/1973

Pertence apenas ao Conselho

27/04/2017

03/02/2018

Não

162.746.258-95

Engenheiro mecânico

Conselho de Administração (Efetivo)

27/04/2017

Sim

0

Não exerce outros cargos ou
Função no emissor.
Marcelo Antônio Gonçalves Souza
745.346.106-53

16/05/1974
Economista

Pertence apenas ao Conselho

03/02/2017

03/02/2018

Não

Conselho de Administração (Efetivo)

03/02/2017

Sim

2

Não exerce outros cargos ou
Função no emissor.
Ricardo Schenker Wajnberg

30/11/1978

Pertence apenas ao Conselho

03/02/2017

03/02/2018

080.990.127-71

Engenheiro

Conselho de Administração (Efetivo)

03/02/2017

Não

Não
0

Não exerce outros cargos ou
Função no emissor.
Paulo Fernando da Silva

02/02/1975

Pertence apenas ao Conselho

03/02/2017

03/02/2018

Não

817.170.244-91

Contador

Conselho de Administração (Suplente)

03/02/2017

Não

0

Não exerce outros cargos ou
Função no emissor.
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Marcelo Dodsworth Penna - 108.521.597-06
Marcelo Dodsworth Penna é membro da equipe de Private Equity da Vinci Partners. Ingressou no Banco UBS Pactual em 2007 e antes de se
tornar parte da equipe de Private Equity, trabalhou como membro da equipe jurídica, assessorando as áreas de investimento de longo
prazo, com foco em transações de fusões e aquisições. Atualmente, como parte de suas atribuições como Principal do time de Private Equity
da Vinci Partners, além do cargo no Conselho de Administração da CBO, o Sr. Penna é também membro do Conselho de Administração do
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Burger King do Brasil S.A. e faz parte do Comitê Estratégico da Unidas S.A. Sr. Penna possui um MBA pela Columbia Business School e é
formado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
O conselheiro não possui, nos últimos 5 (cinco) anos, qualquer condenação criminal em processo administrativo da CVM bem como
qualquer condenação criminal na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer.
Bruno Augusto Sacchi Zaremba - 034.032.377-96
Head da equipe de Private Equity e membro do conselho de administração de diversas companhias do portfolio da Vinci, tais como Burger
King, Cecrisa, Austral e Uniasselvi. Fez parte da equipe da UBS Pactual Gestora de Investimentos Alternativos entre os anos de 2006 e
2009. Atuou como gestor de investimentos em bolsa e mercados desenvolvidos no Banco Pactual, onde foi sócio desde 2001. No Banco
Pactual integrou o grupo de pesquisa como analista sênior de Bancos, Bebidas, Varejo, Alimentos e Tabaco. É formado em Economia pela
PUC-Rio e possui a certificação de Chartered Financial Analyst (CFA).
O conselheiro não possui, nos últimos 5 (cinco) anos, qualquer condenação criminal em processo administrativo da CVM bem como
qualquer condenação criminal na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer.
José Guilherme Cruz e Souza – 003.669.317-05
Sócio e membro da equipe de Private Equity da Vinci Partners. Ingressou no Banco Pactual (hoje BTG Pactual) em 2005 e foi
coresponsável pela gestão do Fundo de Investimento Brasil Energia (FIP Brasil Energia) até 2009. Neste período, o capital comprometido
do fundo (R$ 1.2 bilhão) foi investido em 8 projetos e companhias, nos segmentos de transmissão e geração de energia, através de
instrumentos de equity e mezanino. Suas responsabilidades englobavam a prospecção de oportunidades, análise técnica, análise
econômico-financeira, estruturação das operações e gestão das companhias investidas, atuando em seus conselhos de administração.
Anteriormente ao Pactual, o Sr. Souza atuou por 4 anos como Senior Associate na Stern Stewart, consultoria americana de gestão
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financeira, desenvolvendo projetos de implantação de Gestão Baseada em Valor, utilizando a metodologia do Economic Value Added
(EVA®), bem como projetos na área de Finanças Corporativas. O Sr. Souza tem ainda mais de 5 anos de experiência no mercado
financeiro nacional, tendo atuado em Asset Management e Equity Sales & Trading no Citigroup e Banco Graphus. Atualmente é conselheiro
de administração das empresas Centrais Elétricas do Pará (Celpa) e Cecrisa S.A, além de atuar como conselheiro fiscal suplente da
Equatorial Energia S.A. Sr. Souza concluiu seu M.B.A. em 2001 pela Universidade de Rochester (EUA), sendo eleito, por seu desempenho,
para a sociedade Beta Gamma Sigma. José Guilherme graduou-se em primeiro lugar da turma de Engenharia Elétrica de 1994 na Escola
Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI) em MG.
O conselheiro não possui, nos últimos 5 (cinco) anos, qualquer condenação criminal em processo administrativo da CVM bem como
qualquer condenação criminal na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer.
André Franco Sales - 277.990.458-50
André Franco Sales é sócio do Pátria Investimentos. Andre Sales foi co-fundador e co-presidente da ERSA, empresa que deu origem à CPFL
Renováveis. Anteriormente, trabalhou no setor de infraestrutura e energia do BNDES e foi gerente geral da divisão de energia da Vale.
Trabalhou também por quatro anos no JPMorgan em São Paulo e Nova York, nas áreas de fusões e aquisições e finanças corporativas. É
formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).
O conselheiro não possui, nos últimos 5 (cinco) anos, qualquer condenação criminal em processo administrativo da CVM bem como
qualquer

condenação criminal na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade

profissional ou

comercial qualquer.

Bruno Pessoa Serapião- 162.746.258-95
O Sr. Bruno Pessôa Serapião é Diretor Presidente da Hidrovias do Brasil S.A. desde 2010. Antes de ingressar na Hidrovias do Brasil e no
Pátria Investimentos, o Sr. Bruno passou três anos com a GE Transportation (Transportes), sendo inicialmente o executivo responsável por
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Desenvolvimento de Negócios para a América Latina. Enquanto na posição, o Sr. Bruno desenvolveu a estratégia de diversificação de
mercado de trilhos para outros mercados adjacentes, tais como sinalizações, veículos “off-highway” e motores marítimos. Além disso, o Sr.
Bruno consolidou a posição anterior da empresa com os serviços e unidades de negócios de propulsão para a América Latina, tendo
passado antes de integrar a GE Transportation, cinco anos com a América Latina Logística ALL (Logística). Antes disso, o Sr. Bruno
trabalhou no setor da aviação, junto à Autoridade de Aviação Civil Brasileira, como Engenheiro de aero-navegabilidade e como consultor
sênior com a Roland Berger Strategy Consultants no Competence Aviation Center. O Sr. Bruno tem diploma em Engenharia Mecânica
Aeronáutica pelo ITA, um mestrado em Pesquisa Operacional pela COPPE/UFRJ e tem um MBA, com mérito, pela Insead Business School na
França.
O conselheiro não possui, nos últimos 5 (cinco) anos, qualquer condenação criminal em processo administrativo da CVM bem como
qualquer condenação criminal na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou

comercial qualquer.

Marcelo Antônio Gonçalves Souza - 055.240.348-20
Marcelo Souza tem mais de 20 (vinte) anos de experiência em projetos e finanças, ocupou a posição de Diretor de Finanças e RI (CFO) da
CPFL Renováveis até agosto de 2014 e também atuava como Executivo do Pátria Brasil desde 2008. Anteriormente, o Sr. Marcelo ocupou
posições de liderança na Alliant Energy Brazil e na PricewaterhouseCoopers. O Sr. Marcelo é Economista pela PUC-MG e possui MBA pela
Ohio University.
O conselheiro não possui, nos últimos 5 (cinco) anos, qualquer condenação criminal em processo administrativo da CVM bem como
qualquer

condenação criminal na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade

profissional ou

comercial qualquer.

Ricardo Schenker Wajnberg - 080.990.127-71
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Ricardo Wajnberg é sócio fundador da Módulo Capital, foi sócio da Gávea Investimentos (2004-2011), onde ingressou em 2003. Durante
esse período foi gestor responsável pela mesa de renda variável até 2008 e co-responsável pela área de PIPEs e private equity até 2011.
Anteriormente trabalhou no Banco CR2 de Investimentos (2000-2003) na mesa de renda variável. Iniciou sua carreira profissional como
estagiário do Banco BBM (1998-2000). Foi membro dos conselhos de administração da Multiterminais, Lojas Americanas, OR e Simpress.
Atualmente é membro do conselho de administração da Santos Brasil Participações. Ricardo concluiu seu mestrado em Economia pelo
IBMEC-RJ (2002) e é graduado em Engenharia de Produção Civil pela PUC-RJ (2000).
O conselheiro não possui, nos últimos 5 (cinco) anos, qualquer condenação criminal em processo administrativo da CVM bem como
qualquer condenação criminal na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou

comercial qualquer.

Paulo Fernando da Silva - 817.170.244-91
Paulo Fernando é graduado em Ciências Contábeis pela FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas (1999), tem Pós-Graduação Lato Sensu em
Auditoria e Perícia Contábil e em Finanças Corporativas, além de MBA Executivo pela COPPEAD/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. É
Gerente da Área de Mercado de Capitais no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - Rio de Janeiro - RJ desde
abril/2008 e anteriormente atuou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ - Rio de Janeiro - RJ e no Sindicato de Especialistas
em Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo - São Paulo - SP. Foi membro titular no Conselho de Administração, de 2013 a 2014,
na Vale Soluções em Energia S.A e atualmente é membro titular no Conselho de Administração da Amata S.A. desde setembro/2015.
O conselheiro não possui, nos últimos 5 (cinco) anos, qualquer condenação criminal em processo administrativo da CVM bem como qualquer
condenação criminal na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou

comercial qualquer.
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12.6 – Informar o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo

Conselheiros da Administração

Percentual de Participação
nas Reuniões do Conselho
de

Administração

Realizadas após a Posse
Marcelo Dodsworth Penna

100%

Bruno Augusto Sacchi Zaremba

100%

José Guilherme Cruz e Souza

100%

André Franco Sales

100%

Bruno Pessoa Serapião

Não aplicável

Marcelo Antônio Gonçalves Souza

100%

Ricardo Schenker Wajnberg

100%

Paulo Fernando da Silva

100%

12.7 – Composição e experiência profissional dos comitês
Este item não é aplicável ao conselho de administração.

12.8 – Informar o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão
no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Este item não é aplicável ao conselho de administração.

12.9 - Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
Não há existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a)
administradores da Companhia; (b) administradores da Companhia e administradores de controladas,
diretas ou indiretas, da Companhia; (c) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas
ou indiretas e controladores diretos ou indiretos da Companhia e (d) administradores da Companhia e
administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas da Companhia.

12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle

mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a) sociedade
controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social; (b) controlador direto ou
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indireto do emissor; e (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do
emissor, de sua controlada ou controladoras de alguma dessas pessoas.
Com exceção do conselheiro indicado pelo controlador Pátria Infraestrutura - Fundo de Investimento em
Participações, Sr. Marcelo Souza, que possui relação de emprego com a gestora Pátria Infraestrutura
Gestão de Recursos Ltda. e, portanto, relação de subordinação indireta entre a gestora do fundo e a
Companhia, não há existência de outras relações de subordinação entre membros do conselho de
administração da Companhia indicados pela Administração e sociedades controladas, controladores,
fornecedores, clientes, devedores credores relevantes.
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