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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018 

 
 
DATA, HORA E LOCAL 
Dia 25 de abril 2018, às 10:00 horas, na sede social localizada na Av. Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Vila Nova Conceição –Cidade 
de São Paulo – Estado de São Paulo. 
 
PRESENÇA 
A Assembleia Geral Ordinária foi instalada com a presença de acionistas 
representando o total de ações do capital 23.691.389, correspondendo a 25,58% 
do capital social total da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro de 
presença de acionistas. Presentes os acionistas titulares de 18.693.582 ações 
ordinárias, correspondentes a 20,18% do capital social com direito a voto e 
4.997.807 ações sem direito a voto representando 5,40% do capital social, exceto 
para instalação do conselho fiscal. Presentes, ainda, representando a Companhia, 
o Diretor Vice Presidente Geral Otávio Maluf e o Diretor de Controladoria Sérgio 
Henrique Ribeiro, além de Simone Carrera, membro do Conselho Fiscal e a 
auditoria externa BDO RCS Auditores Independentes Danilo Eduardo de Oliveira, 
inscrito no CRC/SP sob o nº SP-287961/o-5. 
 
VOTO À DISTÂNCIA  
O Presidente da mesa fez a leitura do Mapa Consolidado de Voto à Distância, nos 
termos da regulamentação vigente e informou que não foi proferido nenhum voto 
à distância. 
 
COMPOSIÇÃO DA MESA 
Presidente – Sr. Otávio Maluf, Secretário – Sr. Flávio Maluf. 
 
PUBLICAÇÕES  
O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos 
Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2017, foram publicados no dia 22 de março de 2018, nos jornais Valor 
Econômico, fls. E3/E6 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno 
Empresarial, fls. 4/12, respectivamente. O Edital de Convocação foi publicado nos 
dias 10, 11 e 12 de abril de 2018, nos jornais Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, Caderno Empresarial, fls. 46, 79 e 67, e, no Valor Econômico, fls. E-8 e E-
4. 
 
 



 

ORDEM DO DIA 
a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos 

Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2017. 

b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2017.  

c) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia. 
d) Eleição dos membros do Conselho de Administração. 
e) Instalação do Conselho Fiscal. 
f) Eleger os membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, uma vez 

aprovada a sua instalação.  
 
DELIBERAÇÕES 
Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como 
leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de Boletins 
de Voto à Distância, os acionistas presentes deliberam o quanto segue: 
 
(a) Aprovar, por maioria, com 23.024.589 votos a favor e 1.300 abstenções, 

incluindo os legalmente impedidos, o Relatório de Administração, as 
Demonstrações Financeira e Parecer dos Auditores Independentes, 
juntamente com o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017; 

 
(b) Aprovar, por maioria, com 23.024.589 votos a favor e 1.300 abstenções, 

incluindo os legalmente impedidos, a Destinação do Lucro Líquido apurado 
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, correspondente a R$ 
41.937.354,59 (quarenta e um milhões, novecentos e trinta e sete mil, 
trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), da 
seguinte forma: 
 

Constituição de Reserva Legal R$ 2.096.867,73 
Realização/Constituição do ajuste de avaliação 
patrimonial e reserva e reavaliação  R$ 2.367.391,54 
Reservas de Lucros a Realizar R$13.687.613,33 
Dividendos mínimos obrigatórios serão pagos até o 
final do exercício de 2018, a critério da administração 
da Companhia, sendo, R$ 0,060539 por ação ordinária 
e R$ 0,066593 por ação preferencial. As ações de 
emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex 
dividendos a partir de 02 de maio de 2018 R$ 5.946.370,50 
Constituição de reserva estatutária para expansão e 
investimentos R$17.839.111,49 

 
 
(c) Aprovar, por maioria, com 23.024.589 votos a favor e 1.300 abstenções, 

incluindo os legalmente impedidos, a remuneração global e anual dos 



 

administradores da Companhia para o exercício de 2018 no valor de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

 
(d) Aprovar, por maioria, com 23.024.589 votos a favor e 1.300 abstenções, 

incluindo os legalmente impedidos, a eleição dos membros do Conselho de 
Administração, com mandato de 2 (dois) anos até a posse dos seus 
sucessores, a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada até 30 de abril de 2020, sendo que a posse ocorrerá com a 
assinatura dos respectivos termo de posse. Os Conselheiros adiante 
relacionados, declararam sob as penas da lei que não estão impedidos por 
lei de exercer a administração da sociedade, nem foram condenados por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, sendo as 
declarações assinadas arquivadas na sede da Companhia: 

 

 Presidente do Conselho de Administração - OTÁVIO MALUF, brasileiro, 
casado, economista, residente e domiciliado na Rua Lourenço de Almeida 
Prado, 38 – São Paulo/SP – CEP. 05690-090, portador da cédula de 
identidade RG. 7.284.449-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 
012.246.798-14; 

 Vice Presidente do Conselho de Administração - FLÁVIO MALUF, 
brasileiro, divorciado, industrial, domiciliado na Av. Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – São Paulo/SP – CEP. 04543-900, 
portador da cédula de identidade RG. 7.284.451-6-SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF. sob o nº 064.335.778-57; 

 Conselheiro - ANTÔNIO DELFIM NETTO, brasileiro, viúvo, economista, 
residente e domiciliado na Rua Peixoto Gomide, 1550 – 12º andar – São 
Paulo/SP – CEP. 01409-002, portador da cédula de identidade RG. 
3.927.777-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 008.580.998-53; 

 Conselheiro - MARCELO FARIA PARODI, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, domiciliado na Av. Nove de Julho, 5109  8º 
andar – São Paulo/SP – CEP. 01406-200, portador da cédula de identidade 
RG. 11.416.585-3 e inscrito no CPF/MF. sob o nº 148.097.068-93; 

 Conselheiro - HEITOR AQUINO FERREIRA, brasileiro, casado, 
empresário, residente na Rua Djalma Ulrich, 271 – Apto. 1002 – Rio de 
Janeiro/RJ – CEP. 22071-020, portador da cédula de identidade RG. 
415.463-SSP/DF e inscrito no CPF/MF. sob o nº 000.585.722-87; 

 Conselheiro - MIGUEL JOÃO JORGE FILHO, brasileiro, casado, 
jornalista, domiciliado na Rua Pássaros e Flores, 281 – Brooklin – São 
Paulo/SP – CEP. 04704-000, portador da cédula de identidade RG. 
3.372.368-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 024.842.858-68; e, 

 Conselheiro GIOVANI TORRE, brasileiro, casado, empresário, domiciliado 
na Rua José Gustavo Busch, 1221 – Apto. 111 – CEP. 05705-190 – São 
Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG. 11.834.050-5-SSP/SP e 
inscrito no CPF/MF. sob o nº 010.809.848-60; e, 



 

 
(e) Registrar que somente 665.500 (seiscentos e sessenta e cinco mil e 

quinhentos) acionistas titulares de ações sem direito a voto, representativos 
de 0,72% (zero virgula setenta e dois por cento) do capital social se 
manifestaram pela instalação do conselho fiscal, não totalizando, portanto, 
o percentual mínimo pela Lei nº 6.404/76 e regulamentação aplicável para 
a respectiva instalação. 

 
 
AUTORIZAÇÃO – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das 
assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. 
 
ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu 
a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e 
aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) OTÁVIO MALUF – Presidente da 
mesa. (a) GENILDO DE BRITO – Secretário da Mesa. (a) OTÁVIO MALUF; (a) 
FLÁVIO MALUF. pp. Genildo de Brito; (a) PAULO SALIM MALUF, pp. Genildo de 
Brito; (a) PASAMA PARTICIPAÇÕES S/C. LTDA pp. Genildo de Brito; (a) 
BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA, pp. Genildo de Brito; (a) GRANDFOOD 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. pp. Genildo de Brito; PUBLIC EMPLOYEES 
RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED 
INTERNATIONAL SHARE TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; 
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; BOARD OF PENSIONS OF THE 
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA; THE GOVERNMENT OF 
THE PROVINCE OF ALBERTA; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; 
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; MUNICIPAL 
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN; COMMONWEALTH OF 
PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPOYEES RETIREMENT SYSTEM; THE 
PENSIONS RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; ACADIAN 
EMERGING MARKETS EQUITY II FUND LCC; ACADIAN EMERGING MARKETS 
SMALL CAP EQUITY FUND LLC; CORNESTONE ADVISORS PUBLIC EQUITY 
FUND. pp. Antônio de Almeida e Silva; (a) MURICI DOS SANTOS; (a) ADRIANO 
PAGNI BUZAID. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. 

 
 
 

São Paulo, 25 de abril de 2018 
 
 
 

 
GENILDO DE BRITO 

Secretário da Mesa 


