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COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2014.

Data, Horário e Local: 24 de abril de 2014, 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
31.12.2013, publicados no dia 27 de fevereiro de 2014, nos jornais Diário Oficial do Estado da
Bahia e Valor Econômico. 2 - Aviso de Convocação publicado nos dias 09 e 10 e 11 de abril
de 2014, nos jornais Diário Oficial do Estado da Bahia e Valor Econômico. Presença:
Acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) das ações com direito a voto. Presentes,
também, além de administradores da Companhia, o Diretor Presidente Sr. Christophe Malik
Akli e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Sr. Mario Luiz Lorencatto, o Sr.
Robson Nunes Moura, Diretor de Auditoria, (CRC 1SP195308/O-7), representante da KPMG
Auditores Independentes, 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, Ivan Apsan Frediani, 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 e
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31.12.2013, e apreciação dos resultados a ele correspondentes; (2) Definição do
número de membros a compor o Conselho de Administração e eleição de seus membros,
mediante votação individualizada, para o biênio 2014/2015; (3) Fixação da remuneração dos
administradores para o exercício de 2014 e (4) Eleição para o Conselho Fiscal para o exercício
de 2014 e fixação de sua remuneração. Deliberações: Deliberou-se pela lavratura da presente
ata de forma sumária, conforme art. 130, § 1º, da Lei nº. 6.404/76. 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 31.12.2013, acompanhados do Parecer
do Conselho Fiscal e do Parecer dos Auditores Independentes, bem como das propostas e
resultados a eles correspondentes, tendo sido proposta a absorção do lucro acumulado de 2013
no valor de R$ 5.906.543,12, para compensar parcialmente os prejuízos acumulados no valor
de R$ 230.628.245,07, foram tais documentos submetidos à votação, verificando-se a sua
aprovação, por unanimidade, observando as abstenções legais. (2) Foi definido, por maioria,
registrados os votos contrários recebidos pela mesa, que o Conselho de Administração será
composto por 7 (sete) membros, conforme prevê o Artigo 12 do Estatuto Social da
Paranapanema, e, tendo sido tempestivamente requerido por acionistas representando mais de
5% (cinco por cento) do capital a adoção do voto múltiplo, conforme artigo 141 da Lei
6.404/76, a mesa informou o procedimento que seria adotado, bem como o número mínimo de
votos necessários para se garantir a eleição de um Conselheiro. Em seguida, foi procedida à
eleição dos membros do Conselho de Administração da sociedade para mandato que abrangerá
o biênio 2014/2015, a se encerrar na Assembleia Geral que apreciar as contas do exercício
findo em 31.12.2015, tendo sido eleitos, conforme votos arquivados na sede da Companhia, as
seguintes pessoas: como membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. 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 Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 1.337, 16º andar, Itaim Bibi, São Paulo(SP), 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, apto. 107, Octogonal, Brasília (DF), MARIA GUSTAVA
BROCHADO HELLER, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 3.436.335 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 935.221.428-53, com
endereço na Rua Guerra Junqueiro, nº 98, São Paulo (SP), MARIA PAULA SOARES
ARANHA, brasileira, solteira, bancária e economiária, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 114.781 CRA/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.859.048/58, com endereço na Estrada
do Espigão, nº 1.820, casa 25, Petit Village, Cotia, São Paulo(SP), MAURICIO FRANÇA
RUBEM, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.074.008-3
IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 449.205.717-04, com endereço na Rua do Ouvidor nº 98,
9º andar, Rio de Janeiro(RJ), 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 4865, Torre A, Conjunto 41, São Paulo(SP), 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, apartamento 301, Flamengo, Rio de Janeiro(RJ), como membros efetivos
do Conselho de Administração, e, como suplentes, respectivamente, os Srs. Sergio Ricardo
Lopes de Farias, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Cédula de Identidade
RG nº 053.474.250 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 799.861.537/00, com endereço na
Avenida Jornalista Francisco Torres, nº 113, espaço 7, apartamento 2.002, Icaraí, Niterói(RJ),
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), Antonio
Farina brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº9.700.191
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o número 064.559.088/64, com endereço na Rua Kansas, nº
723, Brooklin, São Paulo(SP), Euripedes de Freitas, brasileiro, casado, bancário e
economiário, portador da Cédula de Identidade RG nº 82.214 SSP/DF, inscrito no CPF/MF
sob o nº 005.024.301/25, com endereço na Rua SHCGN, nº 713, bloco A, CS 30, Asa Norte,
Brasília(DF), Flavia Silva Fialho Rebelo, brasileira, casada, bacharel em economia, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 11.607.420-4 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº
094.546.717-66, com endereço na Rua do Ouvidor, nº 98, 8º andar, Rio de Janeiro(RJ),
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, Bairro Brooklin Novo, São Paulo(SP), Fernanda
Duclos Carisio, brasileira, solteira, bancária e economiária, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 027.561.984 IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 309.849.557/04, com endereço na
Rua Castro Barbosa, nº 36, bloco 01, apartamento 804, Grajau, Rio de Janeiro (RJ). 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 Sr. Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno e Albano Chagas Vieira,
bem como os seus respectivos suplentes, são considerados para todos os fins, como
Conselheiros Independentes, conforme parágrafo terceiro do artigo 12 do Estatuto Social. (3)
Foi fixado, por maioria, registrados os votos contrários e abstenções recebidos pela mesa, o
montante da verba global para a remuneração dos administradores, no exercício de 2014, em
até R$ 22.324.957,25 (vinte e dois milhões, trezentos e vinte o quatro mil, novecentos e
cinquenta e sete reais, e vinte e cinco centavos), dos quais até R$5.110.521,63 (cinco milhões,
cento e dez mil, quinhentos e vinte e um reais, e sessenta e três centavos) serão destinados aos
honorários fixos dos Diretores, até R$ 10.791.393,60 (dez milhões, setecentos e noventa e um
mil, trezentos e noventa e três reais, e sessenta centavos) serão destinados para remuneração
variável dos Diretores, até R$1.037.092,04 (um milhão, trinta e sete mil, noventa e dois reais, e
quatro centavos) serão destinados para benefícios, até R$3.180.383,04 (três milhões, cento e
oitenta mil, trezentos e oitenta e três reais, e quatro centavos) serão destinados para encargos e
R$2.205.566,94 (dois milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais, e
noventa e quatro centavos) serão destinados à remuneração do Conselho de Administração. (4)
Colocado em votação o item 4 da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade,
que o Conselho Fiscal fosse composto por 5 (cinco) membros. Em seguida, o acionista Previ –
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil propôs uma nova chapa para
concorrer para o Conselho Fiscal. Os acionistas Sr. Silvio Tini de Araújo, EWZ Investments
LLC, Mineração Buritirama S.A., Bonsucex Holding Ltda., João Batista Lemes Cruvinel, Ruth
Tini de Araújo, João José Oliveira de Araújo, Darci de Araújo e Edmundo de Macedo Soares e
Silva Filho e Américo Flavio Tobias Reisner registraram o seu entendimento de que deveria
haver eleição em separado para a eleição de um conselheiro fiscal por acionistas minoritários
detentores de, pelo menos, 10% (dez por cento) do capital social e, ainda, que a eleição deveria
ser individual. A mesa esclareceu que a Companhia não possui acionistas controladores e que,
portanto, a eleição em separado não se aplica na presente assembleia. De qualquer forma, o
Presidente da mesa solicitou que os acionistas presentes deliberassem a respeito da solicitação
dos acionistas acima indicados e os acionistas presentes à assembleia refutaram, por maioria, o
pleito dos referidos acionistas, que apresentaram protesto, que após recebido, autenticado e
numerado pela mesa, ficará arquivado na sede da Companhia. Dando seguimento à votação do
item 4 da ordem do dia, foi aprovado, por maioria, que o Conselho Fiscal será composto por 5
(cinco) membros, conforme prevê o Artigo 20 do Estatuto Social da Paranapanema. 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 31.12.2014, tendo sido eleitos os Srs. 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
seu suplente Daniela Lopes de Almeida Leal, brasileira, casada, bacharel em economia,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.883.207-2 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob
o nº 100.298.217/03, com endereço na Rua do Ouvidor, 98, 8º andar, Rio de Janeiro(RJ),
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 Sergio Mesti Samorano, brasileiro, solteiro, bancário e
economiário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.446.590-9 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 006.663.958/10, com endereço na Rua QE, nº 017, conjunto G, casa 34,

Guara II, Brasília(DF), 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 70.853-050, SUSANA HANNA STIPHAN JABRA, brasileira, divorciada, economista,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.366.839-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
037.148.408-18, com endereço na Rua Afonso de Freitas, nº 303, apt. 84, Paraíso, Sãp Paulo
(SP), como efetiva, e como seu suplente, Artur Carlos Das Neves, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.171.076 SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob o nº 670.005.768-04 , com endereço na Rua José Benedetti, nº 18, apt. 92, São
Caetano do Sul (SP), e PAULO HENRIQUE BEZERRA R. COSTA, brasileiro, casado,
administrador, portador da Cédula de Identidade 4609719 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o
no. 898.379.404-68, com endereço na SQNW 311 Bloco F, apto 407, Brasília (DF), como
efetivo, tendo como seu suplente, Thiago Souza Silva, brasileiro, casado, bancário, portador
da Cédula de Identidade RG nº 1.915.912 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob o nº 712.278.30149, com endereço em SHIN CA 05 bloco E2 ap. 411, CEP 71503-505, Lago Norte, Brasília –
DF. Foi aprovada, por maioria, a remuneração do Conselho Fiscal em até R$ 822.600,00
(oitocentos e vinte e dois mil e seiscentos reais), 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. 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. Antes do encerramento da Assembleia, a Companhia informou que as publicações
legais passarão a ser feitas no jornal Folha de São Paulo, além do Diário Oficial da Bahia.
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, 24 de abril
de 2014. Ass.) Valmir Marques Camilo – Presidente e Ivan Apsan Frediani – Secretário.
Esta é cópia fiel, extraída da ata lavrada no livro próprio.
Ivan Apsan Frediani
Secretário

