
��Á����������ÇÕ�	 � ��
�
� �������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

51������ � ��
� ��� � ������

������������ � �� 
� ��������� 
� ����



�� ��� ���	 
 ��
� �� 
 ����� 	

������
����� 
 � �� ��	������ �� ��� ��Á��� �������ÇÕ�� � �������������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���



��Á����������ÇÕ�	 � ��
�
� �������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

53������ � ��
� ��� � ������

������������ � �� 
� ��������� 
� ����



�� ��� ���	 
 ��
� �� 
 ����� 	

������
����� 
 � �� ��	������ �� ��� ��Á��� �������ÇÕ�� � �������������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���



��Á����������ÇÕ�	 � ��
�
� �������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

55������ � ��
� ��� � ������

������������ � �� 
� ��������� 
� ����



�� ��� ���	 
 ��
� �� 
 ����� 	

������
����� 
 � �� ��	������ �� ��� ��Á��� �������ÇÕ�� � �������������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���



��Á����������ÇÕ�	 � ��
�
� �������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

57������ � ��
� ��� � ������

������������ � �� 
� ��������� 
� ����



�� ��� ���	 
 ��
� ��� 
 ���� 	

������
����� 
 �� �� ��	������ �� ���� ��Á��� ������ÇÕ�� � ������������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���



��Á����������ÇÕ�	 � ��
�
� �������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

59������ � ��
� ��� � ������

������������ � �� 
� ��������� 
� ����

Id: 2088857

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO,

REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2017

CNPJ n.º 02.709.449/0001-59
NIRE n.º 3330026039-1

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme disposto no art. 130, pa-
rágrafo 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

I- DIA, HORA E LOCAL: Assembleia de acionista convocada e rea-
lizada em conformidade com o Estatuto Social da Petrobras Transpor-
te S.A. - TRANSPETRO e a Lei nº. 6.404/76, às 16 horas do dia 27
de dezembro de 2017, na sede social da Companhia, na cidade do
Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Presidente Vargas, nº 328, 10º an-
dar.

II- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Tendo em vista permissivo contido
no § 4º, do art. 124 da Lei 6.404/76, o Edital de Convocação, re-
gularmente formulado, deixou de ser publicado em razão de tratar-se
a Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO de subsidiária integral
da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, conforme Escritura Pública
registrada sob n.º 3330026039-1, na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro - JUCERJA, em 30 de junho de 1998, com fulcro no
caput do art. 251 da citada Lei nº 6.404/76. Estiveram presentes ao
ato: a- o representante do Conselho de Administração da Companhia,
Sr. Claudio Rogério Linassi Mastella, atendendo determinação con-
tida no artigo 45 do Estatuto Social da Companhia; e b- a represen-
tante da Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS, a Dra. Tatiany Ba-
tista Coutinho da Costa, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/RJ sob o nº 146.702 e no CPF/MF sob o nº 051.644.857-96,
com escritório na Avenida República do Chile, 65, 21° andar, Centro,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.035-900, que apresentou a procuração da
PETROBRAS e declaração de voto da acionista única. Sua presença
foi devidamente formalizada com a assinatura à folha nº. 56 do “Livro
de Presença”. Presente, também, o Secretário-Geral da TRANSPE-
TRO, Henrique dos Santos Ferraz.

III- MESA: Presidiu os trabalhos o Conselheiro de Administração da
TRANSPETRO, Senhor Claudio Rogério Linassi Mastella, que con-
vidou para participarem da mesa a Dra. Tatiany Batista Coutinho da
Costa; e o Secretário-Geral da TRANSPETRO, para secretariar os
trabalhos.

IV- ORDEM DO DIA: Conforme Edital de Convocação foi posta à
apreciação das Assembleias de Acionistas a seguinte Ordem do Dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Homologar a Eleição de membro do Conselho de Administração da
TRANSPETRO representante dos empregados até a AGO 2018.

V- DELIBERAÇÕES:

A Dra. Tatiany Batista Coutinho da Costa, representante da única
acionista apresentou Instrução de Voto consoante as disposições con-
tidas no art. 36, § 9º, inciso V do Estatuto Social da Petróleo Bra-
sileiro S.A. - Petrobras, votando a PETROBRAS, da seguinte forma
em relação à Ordem do Dia:

I. HOMOLOGAÇÃO da ELEIÇÃO da Sra. Fabiana Graças Silva dos
Anjos, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade n.º
777908204, expedida pelo SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob o nº
794.706.535-72, domiciliada na Alameda Praia de Jacarecica, 85,
casa 29 - Stella Maris - Salvador - BA - CEP 41600-350, para o
cargo de Conselheira de Administração, representante dos empre-
gados, com fulcro no artigo 17, § 3º, do Estatuto Social da Com-
panhia, para exercer seu mandato até a Assembleia Geral Ordinária
de 2018 da TRANSPETRO.

VI - ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA: Às dezesseis horas e trin-
ta minutos, não havendo mais nada a ser deliberado, o Presidente
deu a sessão por encerrada, tendo suspendido os trabalhos para la-
vratura da presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada
pelos presentes: Sr. Claudio Rogerio Linassi Mastella, representante
do Conselho de Administração da TRANSPETRO e Presidente desta
Assembleia; a Dra. Tatiany Batista Coutinho da Costa, representan-
te da Acionista única, a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS; e o
Sr. Henrique dos Santos Ferraz, Secretário da Assembleia. Rio de Ja-
neiro, 27 de dezembro de dois mil e dezessete. Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro. CERTIDÃO: Eu, Henrique dos Santos Fer-
raz, Secretário-Geral da TRANSPETRO, certifico que este documento
foi arquivado sob o número e data apostos mecanicamente: JUCER-
JA Registro nº. 00003146665, em 24 de janeiro de 2018.

Id: 2088768

CENTRAL EÓLICA CAITITU S.A.
CNPJ/MF 14.570.861/0001-10 - NIRE 33.3.0030027-9

Ata da AGO: Data, Hora e Local: Realizada em 10/11/17, às 11:30hs,
na Av. Nilo Peçanha, 50, sl 1101, Centro, RJ. Presença: Presentes os
representantes da única acionista, BW Guirapá I S.A., acionista de-
tentora de 100% do capital social com direito a voto, conforme se ve-
rifica no "Livro de Presença de Acionistas" da Cia (doravante desig-
nada como "Acionista"). Convocação e Publicações: Convocação dis-
pensada considerando a presença da única acionista da Cia. Demons-
trações Financeiras da Cia relativas ao exercício social findo em
31/12/16, acompanhadas do balanço patrimonial, demais peças das
demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes pu-
blicados nos jornais "DOERJ" e "Diário Comercial" em edições do dia
30/10/17. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos
o Sr. Nicorray de Queiroz Santos, representante da única acionista, e
como secretario, o Sr. Erick Freire Bastos. Abertura: Dando início aos
trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa submeteu aos representantes da
Acionista proposta de lavratura da presente Ata em forma de sumário,
conforme faculta o §1º do Art. 130 da LSA, o que foi aprovado por
unanimidade. Ordem do Dia: i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia rela-
tivas ao exercício social findo em 31/12/16, acompanhadas do balanço
patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer
dos auditores independentes; ii) Destinação do lucro e a distribuição
de dividendos referente ao exercício social findo em 31/12/16; e (iii)
Fixar a remuneração global anual dos administradores da Cia para o
exercício de 2017. Deliberações: Por unanimidade dos representantes
da Acionista representando a totalidade do capital social da Cia, foram
tomadas as seguintes deliberações: i) Aprovar as contas dos admi-
nistradores e as Demonstrações Financeiras individuais e consolida-
das da Cia, relativas ao exercício social findo em 31/12/16, acompa-
nhadas do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações fi-
nanceiras e parecer dos auditores independentes, tudo com o de
acordo da Diretoria Executiva e com parecer favorável do Conselho
de Administração em reunião realizada em 13/07/17. ii) Considerando
que a Cia não gerou lucro no exercício social findo em 31/12/16, não
há, portanto, distribuição de lucros a ser efetuada. O prejuízo apurado

no exercício será destinado para a conta de prejuízos acumulados. iii)
Fixar a remuneração global anual dos administradores da Cia, no
montante de até R$ 50.000,00, para o exercício social do ano de
2017. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para
que se lavrasse a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e
assinada pela totalidade dos presentes. Mesa: Nicorray de Queiroz
Santos, Presidente. Erick Freire Bastos, Secretário. Acionista: BW Gui-
rapá I S.A., Nicorray de Queiroz Santos, Diretor-Presidente e Eduardo
Magalhães Jucá, Diretor Financeiro. RJ, 10/11/17. Nicorray de Queiroz
Santos, Presedente, Erick Freire Bastos, Secretário. JUCERJA Reg
3155993, em 20/02/18.

Id: 2088844

CENTRAL EÓLICA CORRUPIÃO S.A.
CNPJ/MF 14.570.800/0001-52 - NIRE 33.3.0030024-4

Ata da AGO: Data. Hora e Local: Realizada em 10/11/17, às 16:30hs,
na Av. Nilo Pecanha, 50, sl 1101, Centro, RJ. Presença: Presentes os
representantes da única acionista, BW Guirapá I S.A., acionista de-
tentora de 100% do capital social com direito a voto, conforme se ve-
rifica no "Livro de Presença de Acionistas" da Cia doravante desig-
nada como "Acionista"). Convocação e Publicações: Convocação dis-
pensada considerando a presença da única acionista da Cia. Demons-
trações Financeiras da Cia relativas ao exercício social findo em
31/12/16, acompanhadas do balanço patrimonial, demais peças das
demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes pu-
blicados nos jornais "DOERJ" e "Diário Comercial" em edições do dia
30/10/17. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos
o Sr. Nicorray de Queiroz Santos, representante da única acionista, e
como secretário, o Sr. Erick Freire Bastos. Abertura: Dando início aos
trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa submeteu aos representantes da
Acionista proposta de lavratura da presente Ata em forma de sumário,
conforme faculta o §1º do Art. 130 da LSA, o que foi aprovado por
unanimidade. Ordem do Dia: i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia rela-
tivas ao exercício social findo em 31/12/16, acompanhadas do balanço
patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer
dos auditores independentes; ii) Destinação do lucro e a distribuição
de dividendos referente ao exercício social findo em 31/12/16; e iii)
Fixar a remuneração global anual dos administradores da Cia para o
exercício de 2017. Deliberações: Por unanimidade dos representantes
da Acionista representando a totalidade do capital social da Cia, foram
tomadas as seguintes deliberações: i) Aprovar as contas dos admi-
nistradores e as Demonstrações Financeiras individuais e consolida-
das da Cia, relativas ao exercício social findo em 31/12/16, acompa-
nhadas do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações fi-
nanceiras e parecer dos auditores independentes, tudo com o de
acordo da Diretoria Executiva e com parecer favorável do Conselho
de Administração em reunião realizada em 13/07/17. ii) Considerando
que a Cia não gerou lucro no exercício social findo em 31/12/16, não
há, portanto, distribuição de lucros a ser efetuada. O prejuízo apurado
no exercício será destinado para a conta de prejuízos acumulados. iii)
Fixar a remuneração global anual dos administradores da Cia, no
montante de até R$ 900.000,00, para o exercício social do ano de
2017. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para
que se lavrasse a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e
assinada pela totalidade dos presentes. Mesa: Nicorray de Queiroz
Santos, Presidente. Erick Freire Bastos, Secretário. Acionista: BW Gui-
rapá I S.A. Nicorray de Queiroz Santos, Diretor-Presidente e Eduardo
Magalhães Jucá, Diretor Financeiro. RJ, 10/11/17. Nicorray de Queiroz
Santos, Presidente, Erick Freire Bastos, Secretário. Jucerja Reg
3155849, em 20/02/18.

Id: 2088847
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