Niterói, 15 de abril de 2020.
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
OCEANA OFFSHORE S.A. A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
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
as matérias que serão objeto de deliberação na Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada em 30 de abril de 2020, às 9:00 horas, na sede da Companhia, situada na Travessa
Braga, nº 2, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.110-200 (“AGO”):
1.
TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E
VOTAR O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DA
COMPANHIA,
ACOMPANHADAS
DO
PARECER
DOS
AUDITORES
INDEPENDENTES E DAS NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
A Administração da Companhia recomenda aos seus Acionistas a aprovação das contas dos
administradores e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes,
Notas Explicativas e Relatório Anual da Administração, conforme publicação realizada nos
jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil em 3 de abril de 2020.
As Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Administração, o parecer dos auditores
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e os
comentários dos diretores sobre a situação financeira da Companhia, são reencaminhadas
junto à presente proposta e encontram-se à disposição dos Acionistas também na sede
da Companhia e no seu website (http://www.grupocbo.com.br/ri/), bem como no website
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
2.
DESTINAÇÃO DO RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019
Tendo em vista a apuração de lucro no exercício social de 2019 no valor de R$
285.932.330,57 (duzentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos
e trinta reais e cinquenta e sete centavos), a Administração da Companhia propõe que tal
montante seja destinado à amortização da conta de prejuízos acumulados da Companhia.
A conta de prejuízos acumulados da Companhia atualmente totaliza R$ 907.099.959,19
(novecentos e sete milhões, noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e
dezenove centavos) e, após a amortização decorrente da destinação do lucro líquido aqui
proposta, na forma do artigo 189 da Lei nº 6.404/76, passará a ter o valor total de R$
621.167.628,62 (seiscentos e vinte e um milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e
vinte e oito reais e sessenta e dois centavos).
As Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Administração, o parecer dos auditores
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e os
comentários dos diretores sobre a situação financeira da Companhia, são reencaminhadas

junto à presente proposta e encontram-se à disposição dos Acionistas também na sede
da Companhia e no seu website (http://www.grupocbo.com.br/ri/), bem como no website
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).
3.

FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO

A administração propõe que a Assembleia fixe o limite da remuneração global anual da
administração da Companhia para o exercício social de 2020 em até R$ 5.810.201,12 (cinco
milhões, oitocentos e dez mil, duzentos e um reais e doze centavos), a ser distribuída entre
os administradores. A remuneração proposta para deliberação da Assembleia é uma
estimativa que considera o montante máximo que pode vir a ser pago aos membros da
administração da Companhia, considerando as informações dispostas no item 13 do
Formulário de Referência da Companhia.
4.

FIXAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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.
Desse modo, propõe-se fixar em 7 (sete) o número de membros do Conselho de
Administração para a gestão que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que apreciar as
demonstrações financeiras e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020.
5.
ELEIÇÃO DE MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA
O Acordo de Acionistas da Companhia estabelece na cláusula 5.2.3.1 que o cargo de presidente
do Conselho de Administração será indicado alternadamente pelos acionistas Pátria
Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Pátria”) e Vinci Capital
Partners II H Fundo de Investimento em Participações (“Vinci FIP”), não tendo o presidente
do Conselho de Administração voto de minerva ou qualquer outro direito adicional em
comparação com os demais conselheiros.
Considerando que haverá a indicação por todos os acionistas para eleição e reeleição de
membros do Conselho de Administração da Companhia consoante as regras acima explicitadas,
a Administração da Companhia propõe a alteração no quadro dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, conforme segue:
(i)

Por indicação do acionista Vinci FIP a reeleição de todos os atuais membros do
Conselho de Administração da Companhia conforme segue: Srs. Bruno
Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, casado, economista, portador da
carteira de identidade nº 08423755-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF
sob o nº 034.032.377-96 e José Guilherme Cruz Souza, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 835772, expedido pela SSP/ES,
inscrito no CPF sob o nº 003.669.617-05; e a eleição do Sr. Gabriel
Felzenszwalb, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
n° 118836949, expedida pelo IFP/RJ e inscrito do CPF n° 081.208.657-07, para
ocuparem o cargo de membros efetivos do Conselho de Administração, todos com

escritório localizado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu
Mitre, 336, 5º andar, Leblon, CEP 22431-002;
(ii)

Por indicação do acionista Pátria, a reeleição dos atuais membros do Conselho
de Administração da Companhia, os Srs. Bruno Pessoa Serapião, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico aeronáutico, portador da carteira de identidade nº
428280, inscrito no CPF sob o nº 162.746.258-9; e Roberto Lucio Cerdeira
Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de
identidade nº 20591152, emitida pela CRA/RJ, e inscrito no CPF sob o nº
025.442.747-27; e a eleição do Sr. Marcelo Souza, brasileiro, casado,
economista, portador da carteira de identidade n° MG-7.889.197, expedida pela
SSP/MG e inscrito no CPF sob o n° 745.346.106-53, para ocuparem os cargos de
membros efetivos do Conselho de Administração, sendo o Sr. Bruno Pessoa
Serapião indicado ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, todos com escritório localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na
Av. Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, CEP 01453-000; e

O acionista BNDESPar indicará o membro do Conselho de Administração que tem direito de
eleger, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia, até a data marcada para a AGO.
Destaca-se que as informações 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 de Administração.
Por fim, além das informações constantes nesta Proposta da Administração, os Acionistas
poderão ter acesso aos demais documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na
AGO a partir desta data, 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), bem como poderão dirimir eventuais dúvidas por meio de contato direto
com o Diretor de Relações com Investidores, através de mensagem eletrônica para
ri.oceana@grupocbo.com.br ou pelo telefone (+55 21 2546-1122), o qual, desde já,
encontra-se à disposição de V.Sas. para atendê-los prontamente em todas as suas
necessidades.
______________________________
Bruno Augusto Sacchi Zaremba
Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I À PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DA OCEANA OFFSHORE S.A. A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020
Composição e experiência profissional dos membros indicados para o Conselho
de Administração:
Nome

CPF

Gabriel
081.208.657-07
Felzenszwalb

Experiência Profissional

Sócio do time de Private Equity da Vinci Partners. Em 2007,
ingressou no grupo de Private Equity da UBS Pactual Gestora
de Investimentos Alternativos. De 2008 a 2010, foi alocado
à empresa de portfólio Inbrands, onde atuou como CEO e
CFO. Anteriormente, foi analista na operação de Venture
Capital do Banco BBM, consultor de negócios na McKinsey &
Co., gerente de M&A na Vivo e associado na GP
Investimentos. É formado em Engenharia pela UFRJ e possui
MBA pela Harvard Business School.
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 PUCRio 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
corresponsável 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 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.
Marcelo
Souza

745.346.106-53

O Sr. Marcelo Souza é sócio do Pátria Investimentos desde
o início de 2019, atualmente ocupando a posição de CEO da
Argo. Marcelo Souza atuou como CFO da ERSA/CPFL
Renováveis de 2008 a 2014, quando migrou para o time de
investimentos do Pátria Infraestrutura para atuar como VicePresidente. Antes de se juntar à ERSA, o Sr. Souza atuou
como Vice-Presidente de novos negócios na Ecoenergy e
CFO na Alliant Energy Brazil, além de ter ocupado diversas
posições de liderança na PWC. Marcelo Souza é graduado
em Economia e Contabilidade pela PUC-MG, pós graduação
na Fundação Getulio Vargas (FGV) e MBA na Universidade
de Ohio.
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 162.746.258-95
Serapião

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 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 “offhighway” 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.
Roberto
Lucio
Cerdeira
Filho

025.442.747-27

Roberto Cerdeira é atualmente diretor da área de infraestrutura
do Pátria Investimentos, com atuação nos setores de Energia,
Óleo e Gás e Logística, bem como é membro do conselho de
administração e de gestão de empresas investidas pelo fundo de
private equity Pátria. O Sr. Roberto Cerdeira já foi CEO da
empresa Pare Bem Estacionamentos, empresa que integra o
portfólio do Pátria Investimentos. Antes de se juntar ao Pátria
Investimentos, trabalhou para a Evercore Partners e Gulf
Investimentos. O Sr. Roberto Cerdeira tem formação em
administração de empresas pela PUC-Rio e MBA pela London
Business School.
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.

