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NIRE 3330003299-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de agosto de 2017.
Em 17.08.2017, às 16h, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas 121, parte, Rio de Janeiro,
RJ, reuniu-se o Conselho de Administração, regularmente convocado, com a presença da maioria de seus
membros, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i) tomar conhecimento da renúncia, a partir desta data, do Sr. Arthur Farme d'Amoed Neto ao cargo de
Diretor Vice-Presidente de Controle e Relações com Investidores da Companhia, conforme carta de
renúncia apresentada pelo mesmo; e
(ii) aprovar a eleição, para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembleia
Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2018, do Sr. Ricardo Bottas Dourado dos Santos,
brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade 1214385621 (SSP/BA), CPF 769.899.255-15,
residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, para o
cargo de Diretor Vice-Presidente de Controle e Relações com Investidores da Companhia, que declarou estar
desimpedido na forma da lei para o exercício do cargo, conforme declaração arquivada na sede da
Companhia.
Foi consignado que a remuneração global e anual dos administradores foi fixada pela Assembleia Geral
Ordinária realizada em 29.03.2017.
Discutidas as matérias, foram as mesmas aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai
por todos assinada.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2017.
Assinaturas: Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Guilherme Affonso Ferreira, Isabelle Rose Marie de
Ségur Lamoignon, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Pierre Claude Perrenoud, Renato Russo e Roberto Teixeira
da Costa, Conselheiros.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
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