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COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2012.

Data, Horário e Local: 27 de abril de 2012, às 10:00 (dez) horas, na sede social, na Via do
Cobre, nº. 3700, em Dias D’Ávila - Bahia, CEP 42850-000. Publicações: 1 - Relatório da
Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2011, publicados no dia 28 de março de 2011, nos jornais Diário Oficial do Estado da
Bahia, Correio e Valor Econômico. 2 - Aviso de Convocação publicado nos dias 12, 13 e 14 de
abril de 2012, no Diário Oficial do Estado da Bahia, nos dias 12, 13 e 16 de abril de 2012 no
jornal Valor Econômico e nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2012 no jornal Correio. 3 – Manual
para Participação de Acionistas em Assembleia, disponibilizado em 12 de abril de 2012 nos
websites da Companhia, da CVM e da BM&FBovespa. Presença: Acionistas representando
mais de ¼ do capital social das ações com direito a voto. Presentes, também, o Diretor
Presidente, Sr. Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Júnior, a Sra. Fernanda Ayres Barradas
Carneiro Agra (CRC/BA 029399/0-6), representante da Ernst & Young Terco Auditores
Independentes S.S., bem como integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal, Srs.
Valmir Marques Camilo e Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho. Mesa: Na forma do
Estatuto Social, assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Valmir Marques Camilo, Presidente
do Conselho de Administração, o qual convidou a mim, Michelle Squeff, para secretariar os
trabalhos. Instalação: Verificado o quorum legal, o Sr. Presidente declarou instalada a
Assembleia Geral Ordinária. Ordem do Dia: (1) Apreciação das contas da Administração,
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da
Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao Exercício Social
encerrado em 31.12.2011, e apreciação dos resultados a ele correspondentes; (2) Eleição para o
Conselho de Administração, para o biênio 2012/2013, sendo que, nos termos da Instrução
CVM nº 282/98, acionistas que pretenderem a eleição pela modalidade do voto múltiplo
deverão deter parcela mínima de 5% do capital votante; (3) Fixação da remuneração dos
administradores para o exercício de 2012 e (4) Eleição para o Conselho Fiscal para o exercício
de 2012 e fixação de sua remuneração. Deliberações: Inicialmente, dispensou-se a leitura dos
documentos que, relacionados diretamente às matérias objeto de deliberação na Ordem do Dia,
foram devidamente divulgados para ciência dos acionistas. Ainda, antes do início das

deliberações da Ordem do Dia, deliberou-se, adicionalmente, pela lavratura da presente ata de
forma sumária, conforme art. 130, § 1º, da Lei nº. 6.404/76, e pelo registro de eventuais votos
e/ou dissidências em documento apartado, anexado à presente ata, que, conforme disposição
legal, será devidamente arquivado na sede da Companhia. Dando-se prosseguimento aos
trabalhos, dentro da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações: (1) Examinados
e discutidos o relatório, as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31.12.2011, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal e do
Parecer dos Auditores Independentes, bem como das propostas e resultados a eles
correspondentes, foram tais documentos submetidos à votação, verificando-se a sua aprovação,
por unanimidade, observando as abstenções legais;(2) A seguir, foi procedida a eleição dos 7
(sete) membros do Conselho de Administração da sociedade para mandato que abrangerá o
biênio 2012/2013, a se encerrar na assembleia geral que apreciar as contas do exercício findo
em 31.12.2013, tendo sido eleitos, os seguintes acionistas, por unanimidade: Srs. (1)
VALMIR MARQUES CAMILO, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de
identidade RG nº. 6.392.282-SSP-SP e do CPF/MF nº. 538.312.508-63, residente e
domiciliado na SMPW Q 14 – Conj. 02- Lote 03, Casa F, Setor de Mansões Park Way,
Brasília – Distrito Federal, CEP 71741-402, (2) JOAQUIM FERREIRA AMARO,
brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 001.091.479-4IFP/RJ e do CPF/MF nº. 011.591.517-68, residente e domiciliado na Praia do Flamengo nº. 82
– apto. 902, Flamengo, Rio de Janeiro-Rio de Janeiro, CEP 22210-030, (3) NELIO
HENRIQUES LIMA, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da cédula de
identidade RG nº. 3.892.556.6 SSP/RJ e do CPF/MF 383.416.627/87, residente e domiciliado
na Rua João Alfredo nº. 33 – apto.104, Tijuca, Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, CEP 20511390, (4)

ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, pensionista,

portador da cédula de identidade RG nº. 006.154.756.55 Detran/SP e do CPF nº. 050.148.67804, com endereço na Rua Domingos Cordeiro, 76, Morumbi, São Paulo/SP, CEP 05.688-070
(5) CLAUDIO SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, brasileiro, casado, economista, portador
da cédula de identidade RG nº. 469.570-SSP-DF e do CPF nº. 214.268.131-04, com endereço
na SHIN QL 13, Conj. 04, Casa 09, Lago Norte, Setor de Habitações Individuais Norte,
Brasília – Distrito Federal, CEP 71535-045, (6) MAURÍCIO FRANÇA RUBEM, brasileiro,
casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº. 5.074.008-3-IFP/RJ, e do
CPF/MF nº. 449.205.717-04, com endereço na Rua do Ouvidor nº. 98 – 9º andar, Centro, Rio
de Janeiro – Rio de Janeiro, CEP 20040-030, (7) JOSÉ FERRAZ FERREIRA FILHO,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 3.496.394-7-SSP/SP e

do CPF/MF nº. 250.616.158-91, com endereço na Rua Pedroso Alvarenga nº. 1062, Conj. 187,
18º andar, Itaim Bibi, São Paulo – São Paulo, CEP 04531-004, como membros efetivos do
Conselho de Administração, e, como seus respectivos suplentes, os Srs. (1) Daniel Aishim
Nishimura, brasileiro, casado, bancário, economiário, portador da cédula de identidade RG nº.
6.249.049-7-SSP/SP e do CPF/MF nº. 529.740.308-15, residente e domiciliado na Rua José
Antonio Coelho nº. 193, Apto 11, Vila Mariana, São Paulo – São Paulo, CEP 04011-060, (2)
Waldenor Moreira Borges Filho, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da
cédula de identidade RG nº. 48.549.125-SSP/SP e do CPF/MF nº. 765.563.018-68, residente e
domiciliado na Rua Líbero Badaró, nº. 158, 15 andar, Bairro Centro, São Paulo-SP, CEP
01008-000, (3) Sérgio Ricardo Lopes de Farias, brasileiro, casado, bancário e economiário,
portador da cédula de identidade RG nº. 053474250 IFP/RJ e do CPF/MF nº. 799.861.537-00,
residente e domiciliado na Avenida Graça Aranha, 19/904, Bairro Centro, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20030-002, (4) Sueli Reis de Souza, brasileira, solteira, bancária e economiária,
portadora da cédula de identidade RG M 995338-SSP/MG e do CPF/MF nº. 166.870.436-68,
residente e domiciliada na Rua Avenida Barão do Rio Branco 2281/613, Bairro Centro, Juiz de
Fora, MG, CEP 36.001-010, (5) Carlos Alberto Cardoso Moreira, brasileiro, divorciado,
administrador, portador da cédula de identidade RG nº. 8.891.984-5-SSP/SP e do CPF/MF nº.
039.464.818-84, residente e domiciliado na SHIN, QI 6, Conj. 09, Casa 01, Lago Norte, Setor
de Habitações Individuais Norte, Brasília, DF, CEP 71520-090; (6) Flávia Silva Fialho
Rebelo, brasileira, casada, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 11607420-4IFP/RJ e do CPF/MF nº. 094.546.717-66, residente e domiciliada na Rua do Ouvidor, 98, 8
andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.040-030 (7) Geraldo Ribeiro do Valle Haenel, brasileiro,
engenheiro mecânico de produção, portador da cédula de identidade RG nº. 3.170.597-2
SSP/SP e do CPF/MF nº. 025.672.888-72, residente e domiciliada na Rua Madre Mazzarello,
717, Bairro Vila Ida, São Paulo, SP, CEP 05454-040. Os Conselheiros tomarão posse mediante
assinatura do competente Termo de Posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de
Administração e para efeito do disposto no art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934 de 18.11.94, com
redação dada pela Lei nº 10.194, de 14.02.01, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do art.
147, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, bem como no disposto na Instrução CVM 367/02, foram
prestadas as declarações exigidas, sobretudo que os mesmos não estão impedidos por lei
especial ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, sendo que declaração por escrito
ficará arquivada na sede da Companhia. Foi esclarecido que os Srs. José Ferraz Ferreira

Filho e Cláudio Salgueiro Garcia Munhoz são considerados para todos os fins, como
Conselheiros Independentes, conforme parágrafo terceiro do artigo 12 do Estatuto Social; (3)
Foi fixado, por maioria de votos, com abstenção do acionista Fator Sinergia IV, o montante da
verba global para a remuneração dos administradores, no exercício de 2012, em até
R$15.297.883,00 (quinze milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e três
reais), dos quais até R$ 5.915.060,00 (cinco milhões, novecentos e quinze mil e sessenta reais)
serão destinados aos honorários fixos dos Diretores, até R$ 3.282.874,00 (três milhões,
duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais) serão destinados para
remuneração variável dos Diretores, até R$ 1.355.034,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e
cinco mil e trinta e quatro reais) serão destinados para benefícios, até R$ 2.575.422,00 (dois
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais) serão destinados
para encargos e R$ 2.169.493,00 (dois milhões, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e
noventa e três reais) serão destinados à remuneração do Conselho de Administração. (4) Em
sequência, foi procedida a eleição dos 5 (cinco) 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 31.12.2012, tendo sido eleitos, por
unanimidade, os Srs. (1) EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA FILHO,
brasileiro, viúvo, corretor de seguros, portador da cédula de identidade RG nº. 3.084.330-3SSP/SP e do CPF/MF nº. 077.239.118-15, com endereço na Alameda Bragança nº. 332, Vale
das Laranjeiras, Indaiatuba, SP, CEP 13342-210, como efetivo, e como seu suplente Luiz
Fonseca de Souza Meirelles Filho, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de
identidade RG nº. 4.439.266-SSP/SP e do CPF/MF nº. 500.165.638-91, com endereço na Av.
Brigadeiro Faria Lima nº. 1355, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-919,
(2) JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, casado, contador e bacharel em
direito, portador da cédula de identidade RG nº. 931.360-SSP-DF e do CPF/MF nº.
513.791.476-20, com endereço na SQN, nº. 212, Bloco F, Apto. 209, Asa Norte, Brasília, DF,
CEP 70864-060, como efetivo, e como sua suplente Gilda Maria dos Santos, brasileira,
casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº. 627.400-SSP-DF e do CPF/MF
nº. 224.424.721-04, com endereço na SQN 208, Bloco E, apto. 503, Brasília, DF, CEP 70.853050, (3) JACY AFONSO DE MELO, brasileiro, divorciado, bancário, portador da cédula de
identidade RG nº. 425051-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 226.980.431-72, com
endereço na SQN 115, Bloco H, apto. 503, Asa Norte, Brasília(DF), CEP 70772-080, como
membro efetivo, e como seu suplente Carlos Roberto de Oliveira, brasileiro, divorciado,
bancário e economiário, portador da cédula de identidade RG nº. 2371975-SSP/RJ, inscrito no

CPF/MF sob o nº. 329.207.927-68, com endereço na Rua Rovigo nº 1000, Bandeirantes
Pampulha, Belo Horizonte(MG), CEP 31340-500, (4) HUMBERTO SANTAMARIA,
brasileiro, separado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 9.357.737-0-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº. 088.943.858-76, com endereço na Rua do Ouvidor nº 98 – 6º
andar – Rio de Janeiro(RJ), CEP 20040-030, como membro efetivo, e como sua suplente
Daniela Lopes de Almeida Leal, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de
identidade RG nº. 108.83207-2-Detran/RJ e do CPF/MF nº. 100.298.217-03, com endereço na
Rua do Ouvidor nº 98 – 6º andar – Rio de Janeiro(RJ), CEP 20040-030, (5) MARCOS
REINALDO SEVERINO PETERS, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de
identidade RG nº. 8.767.135-SSP/SP e do CPF/MF nº. 023.120.398-50, residente e
domiciliado na Rua Caramuru nº. 295, Apto. 113, Saúde, São Paulo – São Paulo, CEP 04138000, como efetivo, e como seu suplente Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes,
brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade OAB/SP nº 234.083 e do
CPF/MF nº. 293.525.618-21, residente e domiciliado na Praça General Gentil Falcão nº. 108,
Brooklin Novo, São Paulo – São Paulo, CEP 04571-150, nos termos do artigo 162, parágrafo
3º da Lei nº. 6.404/76 e tomarão posse mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas
de Reunião do Conselho Fiscal. A seguir, foi aprovada, por maioria de votos, abstendo-se o
acionista Fator Sinergia IV, a remuneração mínima legal dos conselheiros fiscais, para o
exercício de 2012, em até R$ 738.216,00 (setecentos e trinta e oito mil, duzentos e dezesseis
reais), nos termos do artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76. Os membros do Conselho
Fiscal ora eleitos declararam não estar impedidos por qualquer ato, fato ou lei de exercer as
funções do cargo para o qual foram eleitos. 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.
Michelle Squeff
Secretária

