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TABELIÃO
DENOT~S-VAMPRÉ

°W AUTe:NTICAÇAO:

ESTA PÍA, EXPEDIDA
PELOCARTÓRIO,
coN· RECOMo ORIGINAL. DOUFÉ.

A

BRPR 61 Empreendlment95

Deutsche Bank S,A. • BancoAlemão.

.

lmoblllárlos Ltda,

CNPJ04.160.42:l/0001;20-NIRE35.300.441.?53

. .
.• . ..
.. .. .
' 'Flenúric1Jde Diretor \ ,
.· .. . •..•.
Informa que no dia 25 de Julhode 2016, recebeu de Marco Antonio Cordalró, bràsllelro;casâdo,
. engenheiro civil, pórtador da Carteira de Identidade RG n• 7.235.494, inscrito no CPF/MF sob o
n' 007.183,148·75,arenúnciaa<>carode Oiretorqueocu . a Sociedade.

na

BRPR 62 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
CNPJ09.354.991/0001-85
• NIRE35222007876
Renúncia de Diretor
lnforn,a que no dia 25 de julho de 2016, recebeu da Marco Antonio Cordeiro, brasileiro,casado,
engenheiro civil, portaçforda Carteira de Identidade RG n• 7.235.494, inscrito no CPF/MF sob o
n• 007.183.148-75,a renúnciaao cargode Diretorque ocupavana Sociedade.

METALURGICA
GERDAUS,A,

CNPJ n• 92.690.78310001-09-NIRE n'43300001504
CompanhiaAberta
ATA DE REUNIÃODO CONSE:LHODE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA AV. FARRAPOS, 1811, PORTOALEGRE, RS,
ÀS 14h30mln DO DIA 21 OE JUNHO DE 2018
1. A reunião contou com a participaçãoda totalidade dos membrosdo Conselhode Administração,
sendo que o ConselheiroAffonsoCelso Pastore, nos termos do RegimentoInterno deste Conselho,
particlpõu por meio e!etrônicó, e os Conselheiros. André Bier Gerdau JOhannpeter, Guilherme
Chagas G_erdauJohannpetere Fernando fontes lunss, por telefone, e, ainda, com a participação
da totalidadedo ConselhoFiscal, tendo sido presidida por Claud·,oJohannpetere secretariadapor
André Bricl<mannAreno. 2. Regis1rosPreliminares:Registrarque foram colocadosà disposiçãodos
membros do Conselhode Administraçãoda ComP,anhia{i) a minuta do Protocoloe Justificaçãode
Incorporaçãode Gerdau 8G ParticipaçõesS.A. por MetalúrgicaGerdau S.A.; {li) as demonstrações
financeiras de G_erdau8G ParticipaçõesSA, levantadas em 31.05.2016; Qil)o laudo de avalfaçã<>
preparado pela APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA. {'llf.S!S'), com seda no Rio
de Janeiro, RJ, na Rua.da Assembleia,.n• 35,-12' ·andar, Centro,.lnsonta no CNPJ sob o n•
08.681.365/0001·30 para fins dos artigos 227 e 8' da Lei n' 6.404/76a do artigo 264 da mesma lei
referenteà Incorporação,pala Companhiade Gerdau B_GParticipaçõesS.A.; (iv) minuta da proposta
da administração,preparadanos iermos da Lei n.' 6.404176e da regulamentaçãoda Comissão
de Vai.oresMobiliários{"QYM:1,
notadamen1e,a Instruçãoda .CVM n.' 481 de 17 de de2émbrode
2009, conforme alterada {"lnstweão
CVM481"e "PrQPrn;ta
da Administração".respectivamente).
}, tlefiberações: O Cons~m.o.
de.f\dministraç!ío,por uryantmidadados prese~tes,.9 $em quaisquer
reservas deliberou: a) Aprovar o "Protocolo e Justificação de lnçorporação de Gardau BG
ParticipaçõesS.A. por MetalúrgicaGeraauS.A: tendo por objeto a incorporação,pela Companhia,
da sociedade Gerdau BG ParticipaçõesS.A. i'Gerdau BG"l.
com sede em Porto Alegre, RS, na
Av. Farrapos, n• 1a11, parte, insorita no CNPJ s<>bo n' oo.1s3,93a10001-94{"Incorporação"),b)
Ratificar a nomeaçãoe contrataçãoda APSIS CONSULTORIAE AVALIAÇÕESLTDA. ('A!:filS"),
com sede no Rio de Janeiro. RJ, na Rua da.Assembleia,n• 35, 12' andar, Centro,Inscrita no CNPJ
sob o n' 08,681.365/0001·30como a empresa responsávelpela elaboraçãod.olaudo da avaliação
do patrimônio.liquido contábil ("l.i!i/dQ da Avaliação") da Gerdau BG•. para llns da Incorporação.
e) Aprovar o Laudo de Avaliação preparado pela APSIS; d) Aprovar a Incorporação,nos termos
d<>'Protocolo e Justilicação d.e Incorporação de Gerdau BG Participações S.A. por MetalOrgica
Garda_uS.A.",sem aumento do capital social; e) Aprovar a Quinta Emissão Privada de Debêntures
Converslvels e Permutáveis,da Espécie Quirograflirla, em Série Única, para Colocação privada,
da Companhia, no montante de até AS 450.000.COO,OO
{quatrocentos e cinquenta milhões de
reais), na respectiva data de emls_são{"Emissão"), nos termos previstos no anexo da Proposta
da Administração,preparada em conformidadecom o Anexo 15 da IN CVM 481/09; f) Autorizar
a Diretoria.da Companhiaa praticar tod<>sos atos necessáriospara efetivar as deliberaçõesaqui
consubstanciadas.4. O Conselho, após examinar a Proposta da Administraça<>,
acima transcrita,
decidiu aprová•la por unanimidadee encaminhá-la à apreciação pelos Senhores Acionistas em
Assembleia Geral Extraordináriaa ser rear,zada,no dia 07 de julho de 2016, às 11h00mln.5. Os
membros do Conselho Fiscal, tendo em vista o dispos!<>
no §3', artigo 163, da Lei das Sociedades
por Ações, assistirama esta Reuniãodo Conselhode Administraçãoe apresentaramseus Pareceres
aprovando ambas as proposituras. 6. Nada.mais foi tratado. Porto Alegre, 21 d.ejunho de 20.16.
(Ass.:) Membros do Conselho de Administração:Claudio Johannpeter , Presidente. Expedito Luz
- Conselhelro..André BrickmannAreno •Secretário.Membros.do Conselho Fiscal: Carlos Roberto
Schroder; Domingos Matias Urroz Lopes; Geraldo Tolfanello; Cá/lo _DeMelo Almada Neto; Dóris
Beatriz França Wllhalm. Oeciaração:Declaro que.a presante é cópia !lei da·ata transorita em livro
próprio. André BrlckmannAreno - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.Certificoo registroem 19/07/2016sob n• 4307732.Protocolo:16/183228·8,de 29/06/2016.Empresa:
43300001504.METALÚRGICAGEROAUS.A. ClevartonSignor, Secretário-Geral.
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.CNPJnº.62.331.228/0001·11,NIRE n• 35.300.138.805 .. ·.
. •..
•· . · .••.. ··•. Extrato da Ata de Assembleia Geral ()rdlnárla e Extrao_rdlnárla .•.. ·· ..
e:m 25/4116, 11h, na sedo da Sociedade Presenças: AciOnistasrepresentandoa totalidade do
capltal social Mesa: Presidente:Sr. Bernardo Pames; ~ Sr. Çhrlstlan Relnhard Theodor
Stlor. Deliberações aprovadaà por unanimidade: AGO: 1) Exame, dlsi;ussão e votação das
DemonstraçõesFinanceirase aprovação das contas da. Diretoria, referentes ao exercício.findo
em 31112115,
e 2) DestinaçãoIntegraldo lucro do exercido, .no valor de R$205.227.163,20,sendo
R$5.261.358,16destinados para a conta de Reserva Legal, R$99.965.805,04destinados para a
conta de ReservaEstatutéria,e R$100.000.000,00comoJuros sobre o Capital Próprio.Os acionistas
decidiramnão distribuirdividendos.AGE: 1) Nomeaçãoda KPMGAuditoresIndependentes•Auditores
Independentespara o exerclciOde 2016; 2) Fixação de limite global anual de remuneraçllopara a
Diretoria;3) Alteraro •eapttuloX, ouvidon~•do EstatutoSocialda Sociedade,refletindoas premissas
da Resolução4.433, da 23/7115,do BACEN;4) Compartilhamentoda Ouvidoriada.Sociedade,e 5)
Consolidaçãodo EstatutoSocial da Sociedade. Nada mais, esta ata será lavrada, assinada pelos
membrosda mesa e pelos acionistas.A presenteé extratoda cópia fiel lavrado no livro próprio. SP,
2514116.
JUCESPnº329.87211f3.3
em 2717/16.Flávia R. Sritto Gonçalves-Secretária-Geral. .
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PREFEITURADE

SÃOPAULO

SEC:HTARDA
DOS
NEGÓCIOS JUIÜDICOS

EDITALPARACONHECIMENTO
DE TERCEIROSINTERESSADOS,
COMPRAZO
OE 1O(OEZ)OIAS,expedldonos autos do PROC.Nº 0041346-49.2012.8.26.0053.
O(A) Ooutor(a)Sergio Serrano Nunes Filho, MM.Juíz(a)de Direito da 1• Vara de
FazendaPública,do Estado de São Paulo, na forma da L11i,etc. FAZ_SABERA
TERCEIROSINTERESSADOSNA LIDE que o(a) MUNICIPIOOE SAO PAULO
move uma Desapropriação- Desapropriaçãopor UtilidadePública/DL3.365/1941
em face de FUAOGABRIELJASMIM E OUTROS,objetivandoo imóvellocalizado
na Rua Rua NunesBalboa,n• 53 • contribuinten• 055.010.0052-0, medindoa área
desapropriada 300,00 m2, declarado de utilidade pública•conforme Decreto
Municipaln• 53.147, datado de 1$.05.2012. Para o levar,tamento,dosdepósitos.
efetuados,foideterminada,a expedi~ãode editai com prazo de 1o (dez} dias a
contar da publicação no Orgão Oflc1al;nos.termos e para os fins do. Oec,.Lei
n• 3.365141,o qual, por extrato;será afixadoe publicadona formada lei.São Paulo,
. de dezembrode 2013.
·
·
.
·

coNsrRuToRA su LTEPAs.A~NPJ'~
::31ii::i~~
rRr 001•33
EDITAL
DECONVOCAÇÃO
QAASSEMBLE!A
GERALPE~EDORESART36 DALEI ~ 111011
~ • VARA DE DIREITO EMPRESARIAL, RECUPERACAODE EMPRe:SASE FAL NCIAS •
COMARCA OE PORTO ALEGRE. NATUREZA: RECUPERAÇÀO·JUDICIAL.PROCESSO: 0011
1.15.0114361-2(CNJ:.0163234-77.2015.8.21.0001).AUTORAS: CONSTRUTORASULTEPAS.A..
SULTEPACONSTRUCôES E COMÉRCIO LTOA. E PEDRASULCONSTRUTORAS.A.
OBJETO: FAZ SABER QUE, PELO PRESENTE EDITAL, FICAM CONVOCADOS TODOS OS
CREDORESDAS EMPRESASSUPRAMENCIONADAS.CUJOSCRÉDITOSESTEJAMSUJEITOS
A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PARA COMPARECEREME SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA•
GERAL DE CREDORES.A SER REALIZADA,EM PRIMEIRACONVOCAcAO.NO DIA 19108/2016,
AS 9:30 NO SAI.AO NOBREDO PALACIO00 COMÉRCIO,LOCALIZADÓNO LARGOVISCONDE
DO CAIRU. Nº 17. 1• ANDAR, CENTRO HISTÓRICO, EM PORTOALEGREIRS, OCASIÃO EM
QUE A ASSEMBLEIA SERA INSTALADACOM A PRESENCAOE CREDORES TITULARES DE
MAIS DA METADE DOS CRÉDITOS DE CADA CLASSE RELACIONADANO ART. 41 DA LEI N.
11.101/2005.E, CASO ESSE QUORUMNAO SEJAATINGIDO,EM SEGUNDACONVOCAÇÃO,A
SER REALIZADA NO MESMO LOCAL, NO, DIA 30/0812016As 9:30, OCASIÃO EM QUE A
ASSEMBLEIASERÁ INSTALADACOMAPRESENCAOEQUALQUERNÚMERODE CREDORES.
A ASSEMBLEIACONVOCADATEM COMO ORDEM DO DIAA DELIBERAÇÃOSOBRE O PtANO
OE RECUPERAÇÃOAPRESENTADOPELASDEVEDORAS.DEVEMOS CREDORESOBSERVAR
AS REGRAS DE CADASTRAMENTO PREVISTAS NO ART•. 37; DA LEI N•._11.10112oos.
OUTROSSIM, A COPIA 00, PLANO OE RECUPERAÇÃO.JUDICIAL PODE SER OBTIDA NO
PR_ocesso DE RECUPERACÃOJUDICIAL{FLS. 2.55012•631.
E 3.418/3.502)01.JNOENDERE_co
DO ADMINISTRADOR JUDICIAL (PRACA MARECHAL-DEODORO, Nº' 1301801,CENTRO, EM
PORTOALEGREIRS) OU-PORSOLICITAÇÃOPELOS E-MAILS R_BRIZOLA@YAHOO.COM.BR
OU NATALIAFREIRAS.E@GMAIL.C.OM. . .
· · . ·· .
··· ,··
•• ••
·
Ricardo Lins Portella Nunes• Diretor-Presidente.
·

QUEIROZGALV O EXPLORAÇO E PRODUÇ OS.A.
CNPJ/MFn• 11.253.257/0001-71
• NIREn• 33.3.00.29159-8
Ata de AssembleiaGeral Extraordináriarealizadaem 12 de Julho do 2016. 1 DataHora• Local:
Aos
12/07/2016,ês 10h,na seóesocial.daQueirozGalvãoExploraÇilo
e ProduçãoS.A.,loolliZadana Avenida
AlmiranteBarroso,n• 52, salas1101a 1102e 1301{parte),Centro,RJ {"(;i.a;).
2 Çonyoçaeão
•
presença·
·
Dispensada
a convocação,
conformeo dispostono parágrafo4º do Art.124da lei n• 6.404, de 15112/1976,
conformeatterada!"lei 6,404~6'), em virtuda da presençada QGEP Particlpa,;õesS.A. ("~
Con!roJadoraj,
detentora
de 100¾docapitalsocialda Cia.LJ.!wi:Presidenta,
Sr.Llrn:ofnRumencsGuardado,
queconvidoua Sra.TatianaMortariFioratti,parasecretartá4o.
4 Q[lfemdo Ola:Reuniram-se
os acionistasda
Cia.paradeliberarsobrea alleraçãodo EstatutoSoclalda Cia_.
paraadequá-loà Políticade Alçadasadotada
pela Cla.5,DeHberaçõ•s
Aprovadas:
A AcionistaControladora·aprovou
que a Ata destaAssembleiafosse
lavradasob a formade .sumàrto,nos termosda Lei 6.404ll6. Passandoà deliberaçãoda ordemdo dia, a
AciOnislaControladora
examinouo itemconslanteda ordemdo dia e deliberou:(i) aprovaras alteraçõesao
EslaMo Social da Cia. paraadequacl!oà Políticade Alçadasda AcionistaControladora,
conformeadotada
formalmente
palaCia.,emfunçãodaóeliberação
tomadanaAssembleia
Geralda Cia.,realizadaem06/06/2016.
o EstaMoSocialda Cia.revisadoo atua1;,ado
passaráa vigorarna formado documento
constartedo 8Wl.2J
a estaAta. 6.Encorramento:
Nadamaishevendoa tratar,o Sr. Pre.sidente
deu porencerradaa Assembleia
GeralOrdinária,da quallavrou-sea presenteata·,queIldae aprovada,segueassinadapelaúnicaacionistada
Cia.,bemcomopeloPresidente
e pelaSecretária.Mesa:UncolnRumenosGuardado- Presidente;
e Tatiana
MortariFioralti:- Secretária.
Acionista:QGEPParticipações
S.A.Certificoque a presenteó cópiafiel da ata
.
leia
de

que

de petróleo,gâs natural e prodcios denvados;levantamento'.
processamento,
aquisição,lic'enciamen1o
e vendade dadose fnformações
geológicase géofísicas;suprimento,
importação,
exportação,
arrendamento,
compraa.vendade materiaise equipamentos
destinadosà indústriado
pe1ró!eo:
operaçãonanavegação
deapoiomarítimo.A Cia..poderá,ainda.fazerpartedesociedadeemcontade
participação,adquirire disporde títulos.e v_atoras
mob!!iários,se associara outras entldadescomosóciaou
quotisla,preslarcon_sultoria
e reaUzar.
qualquernegóeloou atividade.
relacionada
.comseusobjetivossociais,
me<tianta
concessãoou autorização
das.autoridades
competentes,
empreendimentos
conjuntos,COflsórcios
ou
outrasmodalidades
de conlratp.com.quaisque
pessoas
r
de direitapúblico·ouprivado.,Parágrafo'°'1nf~o.•
As
atividaóes·çoos_tantes
dos.objetivo$
sociaisda.empresa
~e(ão serdesenvolvidas
no Bràs\lóu no éxterlor.Art.
4' • O prazoda dura<;<lo
da Cia.seráIndeterminado.
Capituloli •_DoCapitalSociale Ações:Art. s•-O capital
socialé de R$2.042.553.134,00,
divididoem 191.262.711
açõesordinárias,todasnominativase sem valer
nominal.§ 1' • A
satãabertapeloprazomínimode 30 diase máximode 60
dias.§ 2' • Deco
bscritase quênãotiveremsidoobjetode reservade sobras
nostennosdodir
.
.
Lei dasSociedadesporAçõesou per acordode acionistas
somentepodertloser emllldasem e-0nformldade
com nova delíbera,ãoda _Assembleia
Geral. § 3' • A
integralização
seráfeitanoatode subscrição
ou em prestações
a seremüquidadas
emprazonuncasuperiora 2
anos.§ 4°-A Cia.. pordecisãodaAssembleia
Geral,poderáadquirir.suas
própriasações,(a)parapermanência
em tesourariaciu~nce!~mento,desdeque-atêo vatordo saldode lucresou reservas,excetoa legal,·esem
diminuiçãodo caprtalsocial,ou (b) pordoação.§s•-As açõesmantidasem tesourariapoderãoserrevendidas
e, enquantomantidasem tesouraria,não teraodireitoa dividendonem a voto. § 6" - A Cía.não poderáemitir
açõesde gozoou fruição,nempartesbeneficiárias.
Art.6"• Emqualquerdashipótesesde coloolçãode ações
previstasnesteEstatuto,serãosempreobservados
os direitospreferenciais
dosacionistasconformeprevistona
lei dasSociedades
porAções.Ait. 7°...A cadaaçãooídináriacorresponde
o direitoa umvotonasdeliberações
da AssembleiaG~ral.Art; a"• Na caso_
de qualqueracionistad~sejarvendertodasou a!Qumas.da_sua_s
ações,
os demaisacionistasterãodirei1opreferencial
de adquirircu indicar1erceiros
a adqultirta1saçõesna propoiçã_o
do respectivonúmerode,-ações
de sua propriedade.
§ 1º • Qualqueracionistaque prelen_da
vender_todasou
algumasde suasaçõesdeveráinformara Diretoriade suaintençãode vendere o preçopeloqualdesejavender.
caso o referidoacionistalenhareceb:doumaofertafirmede lerceiros,deveraentregarà Diretoriaumacópia
autenticada
de tal oferta•.sendo·queo preç-0contido.emtal ofertaaplicar,•se~á
às vend~s.de açõesnos termos
desteArt. Recebidapel_aDiretoriatal comunlcaçao,
esta dará aos demaisacionís_tas
conhecimento
dessa
intençãode vender,o respectivopreçoe condiÇões.
§ 2' - Dentrode 20 dias da datadessacomunicação
os
demaisacionistasinfom,arãoà_Dire1cria
se pretendem
adquirirasaçõesoferecidasao preçodaofertaacuna.ou
se indicamumle(ceirointeressado
emtal aquisição,e.dentrode 10diasdoténninodo referidoprazode20 dias,
a Diretoriainformaráao acmnistaque colocouas suasaçõesà vendaquala decisãodos demaisacionistas,
obrigando-se
tal acionistaa venderao·preçoda referidaoferta,suasações i?OSacionistasin1er€ssados
·ou a
quemestesIndicarem.
§ lº • As a~s naoadquiridaspelosacionistas,
emdecorrência
de umoumaisacionistas
teremdeixadode exercerseu direitode compraraçõesou indicarterceirosa fazê~!o,
ou d-eo teremexercido
apen9,s
,P,arcíalmente,
serãooferecidas
aos.acionistas
quetiveremadquiridoaçõesde acordoc~mesteArt.,e por
elespoderãoseradquiridas.
A Diretoriadaráavisoaosdeffialsacionistas
quantoà disponibilidade
dessasaçõe_s,
e qualquernotificação
de intençãode compradasmesmasseráfeitaó Diretoriapelosacionistasinteressados,
dentrode 10 {dez)diasdo recebimento
do avisoda Diretoria.§4' • As açõespoderãos_er
vendidasa terceiros
somenteapóso cumprimento
do disposto_neste
M., dentrode 120diasdepoisde decorri~oo primeiroprazo
preferencial,
sendoqueemnenhumahipóteseo preçode vendaa tercoirespoderás.erinfenoràquelepaioqual
taisaçõesforamoferecidas
aosacionistas
nostermosdesteArt.As vendasefetuadasetndesobediência
a estas
normasredundarão
nulase semefeito,e a Cia.nãofará o lançamentodas mesmasemseuslivros.CapítuíoIli
• OaAdministraçãoda Cla.:Art. 9' · A administração
da Cia.seráexercidapelaDiretoria,na rennada lei e
desteEstalulo.Seção1• Da Diretoria:Ar!. 10' • A Diretoriada Cia.serácompostapor, no mínimo,2 e, no
máximo,6 membros,acionistasou não,eleitospor AssembteiaGerale·por ela destltuivelsa qualquertempo,
todoseles,residentes
no País,sendo.1DiretorPresidentee os demais,Diretoressemdenominação
especial,
commandatode 2 anos,permitidaa reeleição.§1• • CompeleaosDiretoresa represenlação
da Cia.e a prática
dos atos~lares de gestãoque_lhessão atribl!ídospbr lei e por esteEstatuto,comos maisamplospaderesde
administração,
podendorepresenlar
a Cia.emJuízoou foradelee em sua relaçãocomterceiros,observadoo
dispestonosArt.s12e 13desteEstatuto.incluindoos deusarafinnasocial,prestarfiança.assinar.contratos
de
qualquer natureza,título.sde crédilo, documentos,cheques, procurações,autorizaçõesde pagamento,
correspondências
em gerale tudo o maiso que seja necessártoe do interesseda Cia. § 2' - Os Diretores
tomartlopossede seuscargos,dispensados
de prestarcaução,dentrodo prazode 30diasa contarda datada ,
eleição,medianteassinaturado respectivotermolavradono Livrode Atasdas Reuniõesda Diretoria,ressalvada
a hipótesede,presentes,assinarema Atada
·
r e ,iueval,erá,
nessecaso,também
comoTermode Posse.§ 3' • Em casode li
cu vacância.caberáà Assembleia
Geralescolhero substituto
a primeirareuniãoqueseseguirao
acontecimento.
O substttuto
o términoda licençadosubstituído,
ou até o final do mandatoda Diretoria.§ 4' • Vencidoo mandatodos Diretores.este serã conside.rad<;
automa!icamente
prorrogadopor prazoindeterminado
atá a ocorrênciada AssembleiaGeralque-e_l~ja_
a nova
Diretoriaou reelejaaquelaem exercício,§ 5° - Competeao DíretorPresidente
convocarasAssembleias
Gerais
e prasidi-las.
Art. 11' · A Oi.retona
administrara
a Cia.obedecendo
rigorosamente
aodispostonesteEstatuto.na
legislaçãoaplicávele na Polílicade Alçadasdo GrupoQGEP,sendovedadoaosseusintegrantes,
isoladaou
conjuntamente,
a prãticade atosem nomeda Cia.,estranhosaos seysobjetivos,tais como.a títulode mero
exemplo,operaçõesde favorem beneficiode terceiros.ParágrafoUn!co.- Compreende-se
por·~
AJ,adas
do GrupoOGEP',
a políticade alçadasde QGEPParticipações
S.A., aprovadapelo conselhode
administração
daquelaCia.e aplicável,inclusiva,às suascontroladas
diretas.Art.12' - Semprejúlzodasdemais
atribuições
previstasem lei.e nesteEslatulo,compeleà Díretone:a) cumprire fazercumprira orienlaçãogeral
dos negóciosda.Cia. e as políticasaplicáveiseslabelecidaspelo Consei_ho
de Administração
da QGEP
Participações
SA, acionistacontroladora
da Cla.,e-0nforme
ratificadopelaAssembleia
Geral;b) elaborar,em
cadaexerclcio,o RelatórioAnualde Adminislração
e as Demonstrações
Financeirasa seremsubmetidosà
Assembleia
Gera!;e e) de:íberar
as matériasindicadascornode competência
da diretoriana Política_deAlçadas
do GrupoQGEP,obseivadosos valoresa a'çadasespecificadas
ne referidapollüca.Art. 13' -A representação
da Cia.ematos,conlratoso operaçõesqueimpliquem
em responsaMidade
da Cia.sedará(il na formadescrita
na Políticade Alçadasdo GrupoQGEP.paraos assuntosprevistosna referidapolitica;a {ii) porumprcwrador
compoderesespecíficos
pararepresentaçao
da Cia..emjulZo,nostermosdosparágrafos
abaixo.§1~~ Exceto
nashipótesesdo §2" abaixo.as procurações
outoflladaspelaCia.terãoprazode validadefixadonosrespectivos
instrumentos,
_nãopodendoesseprazoser superiora 12meses.§2° • As procurações
~adjudicia"deverãoser
outorgadas.
por dois diretores,em conjuntoe podetâoconferir,aos cutor~ados,poderesindividuaisde
revistasnesteparágrafonãoestãosujeitasao orazode validadefixado
critérioda Diretoria,poderãoserabertase enéerradas
filiais,su,cursais
ntodo pais ou no exterior.Seçãoli • Do ConselhoFiscal:Art.15' • O Conselho
Fiscalterá funcionamento
não permanentee, quandoinstalado,será compostode 3 membrostitularese 3
suplentes.A remuneração
de membrosdo conselhofiscale a formade substituiçãoserádeterminadape!a
Assembleia
Geralquedeterminar
a instalação
doreferidoccnselho.CapituloIV•AssomblelaGeral:Art. 16' • A
Assembleia_
Gera!reunir-se~á,
ord1naliamente,
dentrodos4 mesessvbsequenles
~ términodo exerc!ciosocial
paradel_iberar
sobreas matériasprevistasnoArt.132da LeidasSociedades
porAções,e, extraotdinaílamente,
sempreque os interessesda Cla. 2S$lmo exfglrem.§ 1º - A AGO e a AGE podem ser cumu!ativamen:e
convocadas
e realizadas
no mesmolocal,datae hora,e instrumentadas
em ataúnica.§ 2°'-AAssemblciaGeral
insta!ar-se·á,
em primeiraconvocação,
coma presençade acionistasrepresentando
ao n1enas
25%do capital
social,salvoquandoa Teíe~igírquórummais e!~vado;e, em segundae-onvoca~o,com.qualquernúmerode
acionistas.§3' • A Assembleia
GeralExtraorcinána
queti•1eroorol>iotoa reformadesteEstatutosoinstalará,em
primeiraconvocação,
comá presençade acionistasque reipresentem.
na mínimo,213do ca~tal social,mas
pOOeiá
lnstalarseemsegundacor.vocação
comqualquer~úmerode presentes.
Art.1'?~Competeà Assembleia
Geral deliberare decidirsobretodasas matériase negóciosrelativosao objetoda Cia.,tomandoas resoluções
queJu!garconvenientes
à suadefesae desenvolvimento.
Assembleias
Extraordinárias
ssráorealizadas
sempre
queos interessessocl,ais,
cçnformefor de!ermlnado
pelaDiretoriaounostermosda leí,exigirema manifesta~o
dos acionistas.Pará_grato
Unico - A!émdas demaisatribulções
previstasem lei ou 11este
Estatuto.compefeà
A.s.sembiefa
Geral:a) determinar
a orientaçãode votoa ~erobservadapelaDiretoriana representação
da Cia,
nas AssembleiqsGeraisde suase-0ntroladas;
e b) del:l>erar
as matériasque,de acordocom a Políticade
Alçadasdo GrupeQGEP,foramde competência
do Conselhode Adminislra<;<lo
da QGEPParticipações
S.A.,
observadosos valorese alçadasespecificadasna referidapolílica.Art. 18' • Só poderãotomar parte da
AssembleiaGer,i!os acionistascujasaçõesestejaminscritasemseusnomesno livrocompetente
3 diasantes
da datada'Ass_emblela
Geral.Emtodasas assembleias
deacionistas,as resoluçõessertlotomadaspormaioria
dosvotospresentesou representados
por procuraçllo.CapituloV • ExercfcloSociat,R•serva,Dividendos:
Art. 19~- O exercíciosoc!alccmeçarâem 1°dejaneiroe terminaráem31_
de dezembrode cadaano.Levantado
o balanço,com observância
das presctiQôes
legaísfeilasas necessánasamorti2ações,
sertioefeluadasas
seguintesdeduçõesdo Juc;olíc;uido:
a)5% paraa constituição
de reservalegal.atéqueessefundoalcance20%
do capita!social;b} 3%, no minimo,serãoCestina:dos
parao pagamentodo _dividendo
ob.rigatório
devidoaos
acionistas{o qualpoderáserlimitadoao montantedo !ucroliquidodo exercícioquetiversidorealizado.desde
que a diferençasejaregistradacomoreser,a d&lucrosa realizar):e e) a parcelaremanescenie,
porpropostada
Diretoria,poderáser totalou parcialmente
destinadaà constituição
de ~Reser:va
de Investimentos~,
quetem por
finalidadeassegurara manutenção,
o desenvoMmer.to
e a expansãodasatiVidades
sooíais.Parágrafoúnlco
-. O limitemáximoda ''Reservade lnves\imentos"
seráde até 100%do capi1alsocial,observadoque o satdo
destareserva,somadoacssaldosdas demaisreservasde '.ucros,excetuadasas ~oservas
de lucrosa realizar,
as reservasparaconlingências
e a reservade incentivos
fiscais,nãopoderáultrapassar
100%dovalordocapital
social.Art. 20' - -~Cia.. per deliberaçãoda AssembleiaGerai,poderá:a) distribuirdividendoscombasenos
lucrosapuradosncs ba.lanços
semestrais;b/ levantarbalançosrelativosa perlodcsinf_er:ores
a um semestree
distribuirdividendoscom bosonos lucrosneles opumdos,dosdoque o total de ciVidMdosoegosem cada
semestredo exercíciosocialnãoexcedae montantedas reservasde capitalde quetrata.o.Art 182,Parágrafo
"tº,da LeldasSociedades
perAções;e) distribuírdividendos
intermediários,
a comade lucrosacumulados
cu.de
reservasde lucrosexistentesno últimobalançoanua:ou semestral;o d) creditarou pagaracs acionistas.,
na
periodicidade
que decidir,jurossobreo capitalpróprio,os quaisser~.oimputadcsao ve!ordos dMdendosa
seremdistribuídos
pefa_C!a.,
passandoa integrá-los
paratodos:>Sefeitoslegais.P.ar.ágrafo
único- Na hipótese
de alteraçãodo exarcfcioso-ela!,
o.Cia.poderáaprcse:1tar
dcc!ara~odo rendimentosabrangondo
períodomalar
ou menorde 12meses.CapituloVI • Liquidação:Art. 21' • A dissolução
e liquidaçãodaCia.far-se·áde acordo
com o que resolver a AssembleiaG~:ral,obeCecer.do
às prescriçCeslegais. JUCERJAnº 2930728em
27107/2016.
BernardoF. s.8e:wanger• Seore!linoGeral.
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