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Id: 1798380

OER TEODORO SAMPAIO ENERGIA S.A.
NIRE 333.0031148-3 - CNPJ/MF 15.864.723/0001-06

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Dia, hora e local: Em 29 de maio de 2014, às 10:00 horas, na sede
da sociedade, localizada na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar
(parte), Botafogo, Rio de Janeiro, RJ (“Companhia”). Presença: Acio-
nistas representando a totalidade do capital social, conforme assina-
turas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dis-
pensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no
Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Mesa: Sr. Rogério Bautista da
Nova Moreira, presidente; Sr. João Milton da Veiga Pereira, secretário.
Ordem do dia e deliberações: 1) Aprovada a lavratura da presente
Ata na forma sumária, conforme faculta o Artigo 130, §1º da Lei nº
6.404/76; 2) Aprovado o aumento do capital social da Companhia,
mediante a capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital (AFAC) - Anexo I, em mais R$ 8.750.000,00 (oito milhões e
setecentos e cinquenta reais), passando dos atuais R$ 1.000,00 (hum
mil reais), para R$ 8.751.000,00 (oito milhões e setecentos e cinquen-
ta e um mil reais), mediante a emissão de 8.750.000 (oito milhões e
setecentos e cinquenta mil) novas ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente
ata como Anexo II, totalmente subscritas e integralizadas pela acio-
nista ODEBRECHT ENERGIA RENOVÁVEL S.A. A acionista Odebre-
cht Energia S.A. renunciou expressamente ao seu direito de preferên-
cia na presente subscrição das novas ações ora emitidas; 3) Em vir-
tude da capitalização do AFAC previsto no item “2” anterior, o caput
do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte
redação: “O capital social da Companhia, totalmente subscrito e in-
tegralizado é de R$ 8.751.000,00 (oito milhões e setecentos e cin-
quenta e um mil reais), dividido em 8.750.000 (oito milhões e sete-
centos e cinquenta e um mil) ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal, sendo facultado aos acionistas a criação e emis-
são de ações preferenciais”.; 4) Permanecem inalteradas e são neste
ato ratificadas todas as demais disposições do Estatuto Social da
Companhia que não foram expressamente alteradas neste ato; e 5)
Os acionistas autorizam os administradores da Companhia a praticar
quaisquer atos necessários para que se efetive o quanto acima de-
liberado, podendo, para tanto, assinar quaisquer documentos. Quo-
rum das deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas, por
unanimidade, sem reservas ou restrições. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata
que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Ro-
gério Bautista da Nova Moreira, Presidente; João Milton da Veiga Pe-
reira, Secretário. Rio de Janeiro, 29 de maio de 2014. Acionista:
Odebrecht Energia Renovável S.A. e Odebrecht Energia S.A. Certifico
e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. João
Milton da Veiga Pereira, Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro. Certifico o deferimento em 20/02/2015, e o registro sob o
nº 00002729844 - 20/02/2015. Bernardo F. S. Berwanger, Secretário-
geral.

Id: 1797776

ODEBRECHT ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.300.313.290 - CNPJ/MF 19.790.376/0001-75

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: No dia 31 de dezembro de 2014, às 9 horas, na
sede social da Odebrecht Energia Participações S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Praia de Botafogo, nº 300, sala 1.101, Botafogo, CEP 22250-040.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do
artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei
das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da totalidade
dos acionistas da Companhia. Mesa: Rogério Bautista da Nova Mo-
reira, Presidente; João Milton da Veiga Pereira, Secretário. Ordem do
dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia,
mediante a capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital (AFAC); e (ii) a autorização para a Diretoria da Companhia
praticar todos os atos que forem necessários à efetivação e forma-
lização da deliberação constante do item “i” acima. Deliberações:
Dando início aos trabalhos, os acionistas examinaram os itens cons-
tantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos, la-
vrar a presente ata sob a forma sumária, nos termos do artigo 130,
§1º, da Lei das Sociedades por Ações. Em seguida, os acionistas de-
liberaram, por unanimidade de votos: (i) aprovado o aumento do ca-
pital social da Companhia, mediante a capitalização de Adiantamentos
para Futuro Aumento de Capital (AFAC), que integra a presente ata
como Anexo I, em mais R$ 295.493.422,95 (duzentos e noventa e
cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte
e dois reais e noventa e cinco centavos), passando dos atuais R$
1.910.204.141,00 (um bilhão, novecentos e dez milhões, duzentos e
quatro mil, cento e quarenta e um reais), para R$ 2.205.697.563,95
(dois bilhões, duzentos e cinco milhões, seiscentos e noventa e sete
mil e quinhentos e sessenta e três mil reais e noventa e cinco cen-
tavos), mediante a emissão de 295.493.423 (duzentos e noventa e
cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte
e três) novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, con-
forme Boletim de Subscrição que integra a presente ata como Anexo
II, totalmente subscritas e integralizadas pela Odebrecht Energia S.A.
A acionista Odebrecht S.A. renunciou expressamente ao seu direito
de preferência na presente subscrição das novas ações ora emitidas;
(ii) em virtude da capitalização do AFAC previsto no item “i” anterior,
o Artigo 4º do Estatuto Social da Companha passa a ter a seguinte
redação: “Artigo 4º - O capital social da Companhia, totalmente subs-
crito e integralizado em moeda nacional e bens, é de R$
2.205.697.563,95 (dois bilhões, duzentos e cinco milhões, seiscentos
e noventa e sete mil e quinhentos e sessenta e três mil reais e no-
venta e cinco centavos), dividido em 2.205.697.564 (dois bilhões, du-
zentos e cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil e quinhentos
e sessenta e quatro mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal, sendo facultado aos acionistas a criação e emissão de
ações preferenciais.”; (iii) permanecem inalteradas e são neste ato ra-
tificadas todas as demais disposições do Estatuto Social da Compa-
nhia que não foram expressamente alteradas neste ato; e (iv) auto-
rizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que forem ne-

cessários à efetivação e formalização do acima deliberado. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos
para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa:
Rogério Bautista da Nova Moreira, Presidente; João Milton da Veiga
Pereira, Secretário. Acionistas: Odebrecht Energia S.A. e Odebrecht
S.A. A presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2014. João Milton da Veiga Pe-
reira, Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Cer-
tifico o Deferimento em 20/02/2015, e o registro sob o nº
00002729880 - 20/02/2015. Bernardo F. S. Berwanger, Secretário-ge-
ral.
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Id: 1798188

BRASIL SUPPLY S/A
CNPJ/MF nº 05.124.249/0001-22  -  NIRE 33.3.0030165-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Data, Hora e Local:  30/12/2014,
às 10:00 horas, na sede da Sociedade, na Av. Rio Branco, nº 125, 8º andar, 
Centro, na  RJ/RJ , CEP: 20.040-006. Convocação: Os acionistas foram 
convocados conforme Edital de Convocação publicado no DOERJ, nos dias 
17, 18 e 19/12/2014 (páginas 05, 08 e 04, respectivamente) e no jornal Diário 
Mercantil, nos dias 17, 18 e 19/12/2014 (pág. 09, 08 e 09, respectivamente). 
Quorum e Presença: Verifi cada a presença dos acionistas representando o 
quorum necessário à instalação e às deliberações tomadas. Presentes ainda os 
administradores da Sociedade, os Srs. José Ricardo Coelho Roriz Coelho, Joel 
Kos e Ricardo Luiz Gomes Braga. Composição da Mesa: Presidente: Eduardo 
Mangabeira Albernaz. Secretário: Felipe José Figliolini Filho. Ordem do Dia e 
Deliberações: Por unanimidade, os acionistas presentes aprovaram a lavratura 
desta ata sob a forma de sumário, conforme §1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76, 
e deliberaram, também por unanimidade, o que segue: (1) Aprovar o aumento 
do capital social da Sociedade em R$ 90.000.000,00, mediante a emissão de 
3.000.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas 
conforme o valor patrimonial, equivalente a R$ 0,03, de acordo com os seguintes 
termos e condições: (1.1) A acionista Cotia Empreendimentos Logística e 
Participações S.A. subscreve e integraliza, neste ato, o total de 2.039.100.000 
ações, referente à sua participação de 67,97% do capital social da Sociedade, 
mediante a capitalização de crédito decorrente de parcela dos mútuos feitos pela 
Cotia Empreendimentos Logística e Participações S.A. à Sociedade, parcela 
essa no montante de R$ 61.173.000,00, reservando-se o direito de manifestar 
eventual interesse nas sobras no prazo dos demais acionistas para exercício 
do direito de preferência na subscrição; (1.2) As ações decorrentes do aumento 
de capital social ora aprovado e não subscritas na presente data poderão ser 
subscritas e imediatamente integralizadas, em moeda corrente nacional ou 
créditos contra a própria Companhia, em até 30 dias, contados do primeiro dia 
útil posterior à presente Assembleia. Desta forma, o período para o exercício do 
direito de preferência e manifestação de interesse na subscrição de eventuais 
sobras de ações terá início em 31/12/2014 e encerrar-se-á em 30/01/2015, 
fi cando desde logo estabelecido o prazo de 05 dias úteis, contados da data de 
encerramento do prazo para o exercício do direito de preferência, para que os 
acionistas, que manifestarem interesse na subscrição de eventuais sobras de 
ações, assinem o respectivo boletim de subscrição das sobras;(1.3) Findo o 
prazo de 05 dias úteis fi xado no item (1.2) acima, nova Assembleia Geral da 
Sociedade será convocada para homologar o referido aumento de capital. Sendo 
o aumento de capital totalmente subscrito, o capital social da Cia passará de 
R$ 128.512.000,00 para R$ 218.512.000,00 e fi cará dividido em 3.163.200.000 
ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para a lavratura desta ata que, 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente: 
Eduardo Mangabeira Albernaz. Secretário: Felipe José Figliolini Filho; Acionistas: 
Cotia Empreendimentos Logística e Participações S.A. RJ, 30/12/2014. Mesa: 
EDUARDO MANGABEIRA ALBERNAZ - Presidente - FELIPE JOSÉ 
FIGLIOLINI FILHO - Secretário. Jucerja nº 2731091 em 24/02/2015.

SANES BRASIL AGROINDUSTRIAL S/A.
CNPJ 03.718.276/0001-06 - NIRE 33300303421

Ata da AGE. 1. Data, Hora e Local: Dia 4/2/2015, às 9hs, na sede
social da Cia., na Av. de Acesso, s/n, Lote n° 3, Quadra n° 10, Dis-
trito Industrial, Queimados/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispen-
sada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a pre-
sença dos acionistas representando a totalidade do capital social,
quais sejam: Hergon Construções e Participações Ltda, representada
por Herculano Gonçalves de Oliveira Filho e Paulo Jorge Lopes Go-
mes, e Tangará Importadora e Exportadora S/A, representada por Cli-
vair Cunha Júnior e Marcelo Costa Souza. 3. Mesa: Presidente: Iza-
bela Gontijo de Queiroz Torres Paulino. Secretária: Simone Gonçalves
dos Mares Guia. 4. Ordem do Dia: Apreciação e deliberação da elei-
ção da diretoria para o mandato de 26/2/15 a 25/2/17. 5. Delibera-
ções: Por unanimidade os acionistas aprovaram a recondução dos di-
retores com mandato de 2 ano, para o período de 26/2/15 a 25/2/17,
quais sejam os Srs. Herculano Gonçalves de Oliveira Filho, brasi-
leiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Jorge de Oli-
veira, 51/201, Jardim Guanabara, Ilha do Governador/RJ, RG
06.431.055-0- IFP, CPF n° 822,529.047-04, como Diretor Presidente; e
ii) o Sr. Paulo Jorge Lopes Gomes, brasileiro, casado, empresário,
residente e domiciliado à Rua Severino da Fonseca, 68/202, Ilha do
Governador/RJ, RG 06.044.001-3 -IFP, CPF n° 750.853.057-87, como
Diretor Comercial, indicados peta acionista Hergon Construções e
Participações Ltda. iii) o Sr. Marcelo Costa Souza, brasileiro, casa-
do pelo regime de separação de bens, Economista, RG M-2.930.655-
SSP/MG, CPF 955.796.806-00, residente e domiciliado na Rua Fausto
Nunes Vieira, 40/1.601, Belvedere, BH/MG, como Diretor Financeiro e
de Controles; iv) e o Sr. Clivair Cunha Júnior, brasileiro, casado,
Contador, RG M-8.340.237- SSP/MG, CPF 056.683.098-19, residente
e domiciliado na Rua Califórnia, 93/1201, Bairro Sion, Belo Horizon-
te/MG, como Diretor de Controladoria, indicados pela acionista Tan-
gará Importadora e Exportadora S/A. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia, da qual
se lavrou esta ata. Certifico e dou fé que a presente confere com o
documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assem-
bleias Gerais, regularmente assinado pelos acionistas, quais sejam.
Hergon Construções e Participações Ltda. representada por Herculano
Gonçalves de Oliveira Filho e Paulo Jorge Lopes Gomes, e Tangará
Importadora e Exportadora S/A. representada por Clivair Cunha Júnior
e Marcelo Costa Souza, e que se encontra arquivado na sede da Cia.

Mesa: Izabela Gontijo de Queiroz Torres Paulino - Presidente, Simone
Gonçalves dos Mares Guia - Secretária. Jucerja nº 2729334 em
19/02/2015. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 1798187
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É mais legal ser um Manera.
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