PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF N° 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016.
Data, Horário e Local: 29 de abril de 2016, às 10:00 (dez) horas, na sede social, na Via do
Cobre, nº. 3700, em Dias D’Ávila - Bahia, CEP 42850-000.
Publicações: (I) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2015: (a) publicados no dia 12 de fevereiro de 2016, nos
jornais Diário Oficial do Estado da Bahia e na Folha do Estado de São Paulo; e (b)
disponibilizados em 11 de fevereiro de 2016 no website da Comissão de Valores Mobiliários
– CVM, da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, da Companhia
(www.paranapanema.com.br/ri) e na sua sede social, nos termos da legislação aplicável; (II)
Edital de Convocação: (a) publicado nos dias 24, 28 e 29 de março de 2016 no jornal Folha
do Estado de São Paulo; e nos dias 24, 29 e 30 de março no jornal Diário Oficial do Estado
da Bahia; (b) disponibilizado em 24 de março de 2016 no website da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, da
Companhia (www.paranapanema.com.br/ri) e na sua sede social, nos termos da legislação
aplicável.
Presença: Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) das ações com direito a voto.
Presentes, também, o Diretor Presidente, Sr. Christophe Malik Akli, o Sr. Robson Moura,
representante da KPMG Auditores Independentes, bem como integrantes do Conselho de
Administração, os Srs. Albano Chagas Vieira, Valéria Maria de Paula Rezende, Maria Paula
Soares Aranha e Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno, e do Conselho Fiscal, a
Sra. Susana Hanna Stiphan Jabra.
Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Albano
Chagas Vieira, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a mim, Ivan
Apsan Frediani, para secretariar os trabalhos.
Instalação: Verificado o quórum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia
Geral Ordinária.
Ordem do Dia: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas
do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; (2) Deliberar sobre a proposta de
orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2016 (“Orçamento de
Capital”), nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”); (3) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e a distribuição do dividendo mínimo;
(4) Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e
eleger seus membros para o biênio de 2016/2017; (5) Definir o número de membros a
compor o Conselho Fiscal da Companhia e eleger seus membros; e (6) Fixar a remuneração
dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016.
Deliberações: Instalada a Assembleia Geral, após a exame e discussão das matérias da
ordem do dia, os acionistas presentes primeiramente aprovaram por unanimidade de votos a
lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário, bem como a sua publicação com a
omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os parágrafos 1º e 2º
do artigo 130 da Lei das S.A e em seguida deliberaram:
(1) Aprovar, por maioria de votos, sendo 211.862.409 votos favoráveis, nenhum voto
contrário e 32.753.183 abstenções, o Relatório da Administração, as contas da administração
e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2015;
(2) Aprovar, por unanimidade, sendo 244.615.592 votos favoráveis e nenhum voto contrário
ou abstenção, a proposta de Orçamento de Capital apresentada na proposta da
administração, nos termos do art. 196 da Lei das S.A;
(3) Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 244.615.592 votos favoráveis e nenhum voto
contrário ou abstenção, a proposta da administração da Companhia, para destinação do
resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no montante total de
R$134.785.993,31 (cento e trinta e quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco mil,
novecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), conforme segue: a)
R$32.949.551,03 (trinta e dois milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e três centavos) para compensação dos prejuízos contábeis
acumulados até 31 de dezembro de 2015; b) R$5.091.822,11 (cinco milhões, noventa e um
mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos) equivalentes a 5% do lucro líquido do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, para constituição da Reserva Legal,
conforme determina o art. 193 da Lei das S.A; c) R$24.186.155,04 (vinte e quatro milhões,
cento e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) para o
pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, correspondentes a 25% do lucro líquido
ajustado (correspondente a R$0,07578 por ação), para os acionistas detentores das ações
da Companhia nesta data, sendo as ações da Companhia negociadas na condição “ex”
dividendos a partir de 2 de maio de 2016, inclusive; e d) R$72.558.465,12 (setenta e dois
milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze
centavos) para retenção de lucros com base no Orçamento de Capital elaborado e aprovado
nos termos do art. 196 da Lei das S.A.
(4) Aprovar, por maioria de votos, sendo 239.793.106 votos favoráveis, 1.381.100 votos
contrários e 3.441.386 abstenções, que o Conselho de Administração da Companhia fosse
composto por 7 (sete) membros, conforme prevê o art. 12 do Estatuto Social da Companhia.

Em sequência, o Sr. Presidente informou aos acionistas presentes que não houve
requerimento para a adoção do processo de voto múltiplo a que se refere o art. 141 da Lei
das S.A. e, foi procedida a eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia para o corrente exercício, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, tendo sido eleitos,
por 242.006.706 votos favoráveis, 2.582.686 votos contrários e 26.200 abstenções, os Srs. (I)
ALBANO CHAGAS VIEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº 521.160.005 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 024.802.606-23, com
endereço na Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 1.337, 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo
(SP), como membro efetivo e independente, e como seu suplente, Ary Joel De Abreu
Lanzarin, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 02581299478 DETRAN
RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 025.812.994-78, com endereço na Av. Pedro Ramalho, nº
5700, Fortaleza (CE); (II) DANNYEL LOPES DE ASSIS, brasileiro, solteiro, bacharel em
Ciências Econômicas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.172.709-2 SSP/PR, inscrito
no CPF/MF sob o nº 026.727.799/70, com endereço na AOS 08, bloco D, ap. 107, Octogonal,
Brasília (DF), como membro efetivo, e como seu suplente, Osvaldo Bruno Brasil
Cavalcante, brasileiro, casado, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº
1.666.916 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.317.731/49, com endereço comercial à
SBS Quadra 4, Lote 3/4, Matriz 1, 21º andar, Brasília (DF), (III) PAULO AMADOR THOMAZ
ALVES DA CUNHA BUENO, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de
Identidade RG nº. 18.784.254-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 251.667.598-42, com
endereço na Avenida 9 de Julho, nº 4.865, Torre A, Conjunto 41, São Paulo (SP), como
membro efetivo e independente, e como seu suplente, Endrigo de Pieri Perfetti, brasileiro,
casado, Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 32.073.338-5, inscrito no
CPF/MF sob o nº 297.664.088-23, com endereço na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 3º
andar, Conjunto 32, São Paulo(SP), (IV) VALÉRIA MARIA DE PAULA REZENDE, brasileira,
casada, pensionista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 030.981.435 IFP/RJ, inscrita
no CPF/MF sob o nº 535.231.057/49, com endereço Rua Barão do Flamengo, nº 28, ap. 301,
Rio de Janeiro(RJ), como membro efetivo, e como seu suplente, Augusto Brauna Pinheiro,
brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da cédula de identidade RG nº 1594044
SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 331.671.335/20, com endereço na Avenida
Washington Luis, nº 1576 ap.322-E, São Paulo (SP); (V) LUIZ CARLOS SIQUEIRA
AGUIAR, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 062134689 SSP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 785.375.927/49, com endereço na Rua Ministro
Gabriel de Rezende Passos, nº. 395, ap. 91, São Paulo (SP), como membro efetivo, e como
seu suplente, Rubens Cardoso da Silva, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG nº 19.553.631-9 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 169.174.328/30, com
endereço na Rua Domingos Lopes da Silva, nº. 650, ap. 121, São Paulo (SP); (VI)
HENRIQUE JÄGER, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula identidade nº
17.295 CORECON RJ, inscrito no CPF sob o nº 831.180.477-04, com endereço na SBS,
quadra 1, bloco G, 24º andar, Brasília (DF), como membro efetivo, e como seu suplente,
Thiago Freitas Rodrigues, brasileiro, união estável, contador, portador da cédula de
identidade RG nº 21.429.114-8 DIC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 111.917.977-75, com
endereço na Rua do Ouvidor, nº 98, Rio de Janeiro (RJ); e (VII) PEDRO JOSÉ RODRIGUES,
brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº
4.218.647-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 702.448.208-72, com endereço na Rua
Povina Cavalcanti, 83 – apto 1302, Rio de Janeiro (RJ), como membro efetivo, e como seu
suplente, Walter Luis Bernardes Albertoni, brasileiro, casado, advogado inscrito na
OAB/SP nº 123.283, portador da cédula de identidade R.G. n.º 14.009.886 - SSP/SP, inscrito
no CPF/MF n.º 147.427.468-48, com endereço na cidade de São Paulo - SP, na Rua
Viradouro, n.º 63, conjunto 21, CEP 04538-110.

(5) Aprovar, por maioria de votos, sendo 241.297.639 votos favoráveis, 2.037.600 votos
contrários e 1.280.353 abstenções, que o Conselho Fiscal fosse composto por 5 (cinco)
membros, conforme prevê o Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. Em sequência, foi
procedida a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o corrente
exercício, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as
contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, tendo sido eleitos, 242.006.706 votos
favoráveis, 2.582.686 votos contrários e 26.200 abstenções, os Srs. (I) MÁRIO FERNANDO
ENGELKE, brasileiro, viúvo, administrador e bacharel em Direito, portador da cédula de
identidade RG nº 488.685 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 011.249.197/91, com
endereço na Av. Rainha Elisabeth da Bélgica, 129/801, Rio de Janeiro (RJ), como membro
efetivo, e como seu suplente, Carlos Emílio Flesch, casado, bancário, portador da cédula de
identidade RG 2016454833 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 318.073.990/87, com
endereço na Rua SHIN, quadra interna 13 – conjunto 5, casa 22 – Bairro Lago Norte, Brasília (DF) – CEP: 71535-050; (II) CLÁUDIA PADILHA DE ARAÚJO GOMES, brasileira,
solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 11.491.902-0 ISP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 080.353.827-80, com endereço na Rua Cinco de Julho, 116/301, Rio de
Janeiro (RJ), como membro efetivo, e como sua suplente, Luciana Menegassi Leocadio
Silvestrini, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº
11.262.591-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 079.600.717-99, com endereço na Rua do
Ouvidor, 98/ 8º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ); (III) MARCELO ADILSON
TAVARONE TORRESI, brasileiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG. nº
10.364.287-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 117.512.988-76, com endereço à Rua
José Benedetti, nº. 285, ap. 201, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
CEP 09931-000, como membro efetivo, e como seu suplente, Marcos Reinaldo Severino
Peters, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 8.767.135SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 023.120.398-50, com endereço na Rua Caramuru nº.
295, Apto. 113, Bairro Saúde, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04138000.; (IV) OSCAR LUIZ MALVESSI, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de
identidade RG nº 9.262.310-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 134.295.660-53, com
endereço na Alameda Jaú, nº1477 – apto. 212-C – Bairro Jardins – São Paulo/SP, CEP:
01420-002 como membro efetivo, e como seu suplente, Fábio Cornibert, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.705.388-7 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 565.593.998-34, com endereço na Rua Argentina, nº 201, Granja Viana,
Carapicuíba (SP); (V) PAULO HENRIQUE BEZERRA R. COSTA, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4609719 - SSP/PE, inscrito no CPF/MF
sob o nº 898.379.404-68, com endereço na SQNW, 311, Bloco F, Ap 407, Setor Noroeste,
Brasília (DF), como membro efetivo, tendo como suplente, Thiago Souza Silva, brasileiro,
casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº1915912 SSP-DF, inscrito no
CPF/MF sob o nº 712.278.301-49, com endereço na SHIN CA, 05 Bloco E2, Ap 411, Lago
Norte, Brasília (DF).
(6) Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 244.615.592 votos favoráveis e nenhum voto
contrário ou abstenção, a proposta de remuneração dos Administradores da Companhia para
o exercício de 2016, a qual totaliza R$14.727.739,65 (quatorze milhões, setecentos e vinte e
sete mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta cinco centavos) e a proposta de
remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2016, a qual totaliza R$861.000,00
(oitocentos e sessenta e um mil reais).

Todos os votos contrários e abstenções em relação às matérias da ordem do dia que foram
apresentados à mesa, ficarão devidamente arquivados na sede da Companhia.
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém a solicitasse, suspendeu os trabalhos para
a lavratura e transcrição desta Ata no livro próprio, a qual, por deliberação unânime da
Assembleia e com fundamento no § 2º do Art. 130 da Lei 6.404/76, será publicada com
omissão das assinaturas dos acionistas. Reaberta a sessão, foi esta Ata lida, achada
conforme e aprovada, encerrando-se com a assinatura dos componentes da mesa, dos
acionistas presentes e do representante do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes.
Dias D’Ávila, 29 de abril de 2016. Albano Chagas Vieira, Presidente, Ivan Apsan Frediani,
Secretário, Valéria Maria de Paula Rezende, Representante do Conselho de Administração,
Maria Paula Soares Aranha, Representante do Conselho de Administração, Paulo Amador
Thomaz Alves da Cunha Bueno, Representante do Conselho de Administração, Susana
Hanna Stiphan Jabra, Representante do Conselho Fiscal. Acionistas: FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS; PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; SILVIO
TINI DE ARAUJO; CARLOS AUGUSTO REIS DE A. FERNANDES; DARCI DE ARAUJO;
JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE ARAUJO; JOÃO BATISTA LEMES CRUVINEL; RUTH TINI DE
ARAUJO; LAGRO DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.; EWZ INVESTMENTS LLC, Socopa
Soc. Corretora Paulista S.A.; SOLANA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES; BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI; BB TOP AÇÕES SETORIAL
SEDERURGIA FI; SUL AMERICA EXPERTISE FIA; SUL AMERICA EXPERTISE LONG
ONLY FUND LLC; ONTARIO PUBLIC S EMP UNION PT FUND; THE BOARD OF REGENTS
OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM; THE HONEYWLL INT. INC MASTER
RETIREMENT TRUST; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; SPDR S&P
EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST
FUND; NORGES BANK; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD EMERGING
MARTKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
FD, A SE VAN S F; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND
ASOVIEIF; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.

Esta cópia é fiel, extraída da Ata lavrada no livro próprio.

Ivan Apsan Frediani
Secretário

