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Id: 2088911

ALIANÇA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
CNPJ/MF nº 33.055.732/0001-38 - NIRE 33.3.00082000
ATA DA AGE: Data, Horário e Local: Realizada em 23/01/2018, às
16:20h RJ/RJ, na Av. Pasteur, nº 110, parte “B”, Botafogo, CEP
22.290-240. MESA: Presidente da Mesa: Leonardo Pimenta Gadelha,
e Secretária da Mesa: Luisa Saad Quintanilha. Convocação: Dispensada a publicação da convocação nos termos do Art. 124, §4º da Lei
nº 6.404/76. Presença: Presentes todos os acionistas representando
a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição e a reeleição de administradores para composição do quadro da
diretoria da Cia.. Deliberações Tomadas Pela Unanimidade dos
Presentes: deliberaram sem quaisquer restrições a aprovação a eleição dos Srs. Marcos Roberto Tinti, brasileiro, casado, contador, C.I.
RG nº 18017376-5 SSP/SP e CPF nº 084.250.178-90, residente e domiciliado em SP/SP, na R. Iara, nº. 122, apto 102, CEP 04542-030,
para o cargo de Diretor sem denominação específica e Johan Paul
Kempers, brasileiro, divorciado, engenheiro naval, portador do documento de identidade nº 5.101.958-2- SSP/SC, CPF/MF nº 714277328-

68, residente e domiciliado na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Av. Coronel Marcos Konder, nº 1.313, apto. 810, Centro,
CEP: 88.303-40, também para o cargo de diretor sem denominação
específica, bem como a reeleição dos demais diretores da Cia., os
Srs. Edson Souki Sousa, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico,
C.I. 28.827.667-X, emitida pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, e CPF nº 501.366.666-04, residente e domiciliado na
RJ/RJ, na R. Prudente de Moraes, nº 765, apto 301, CEP: 22420-041;
Leonardo Pimenta Gadelha, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I.
CREA/RJ nº 2000105243 e CPF nº 025.987.667-41,residente e domiciliado na RJ/RJ, na R. Viúva Lacerda, nº 428, Humaitá, CEP 22261050, e Marcelo Jorge Martins, brasileiro, casado, engenheiro naval,
C.I. nº 08382818-6 do IFP/RJ e CPF/MF nº. 018.727.267-04, residente
e domiciliado na RJ/RJ, na R. General Urquiza, nº. 98, apto 701, Leblon, CEP: 22431-040, todos para o cargo de diretores sem denominação específica e com mandato de 2 anos, a findar em
23/01/2020.Os administradores ora eleitos foram empossados em
seus cargos mediante a assinatura de termo de posse e declaram,
sob as penas da lei, terem conhecimento das disposições do Art. 147

BW GUIRAPÁ I S.A.
CNPJ/MF 15.105.895/0001-04 NIRE 33.3.0030159-3
Ata da AGOE: Data. Hora e Local: No dia 06/11/17, às 10 hs, na Av. Nilo Peçanha, 50, sl 1101, Centro,
RJ. Presença: Presentes os representantes dos acionistas (a) Brazil Wind S.A. (b) Santander Corretora
de Seguros, Investimentos e Serviços S.A., acionistas detentores de 100% do capital social, com direito a
voto, conforme se verifica no "Livro de Presença de Acionistas" da Cia ("Acionistas"). Convocação e Publicações: Dispensada a Convocação por estarem presentes todos os acionistas da Cia, em conformidade com o § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Demonstrações 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 publicados nos jornais "DOERJ" e "Diário Comercial"
em edições do dia 30/10/17. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Rafael Bello
Noya e, como secretário, o Erick Freire Bastos. Ordem do Dia em AGO: i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 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; ii) Deliberar sobre a destinação do lucro e a distribuição de dividendos da Cia referente ao exercício social findo em 31/12/16; iii) Eleger os Membros do Conselho de
Administração; e iv) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Cia para o exercício de
2017. Ordem do Dia em AGE: Deliberar acerca de instrução de voto para: i) aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/16, em AGOs das Centrais Eólicas Angical, Caititu, Corrupião, Coqueirinho, Inhambu, Tamanduá Mirim e Teiú, ("SPEs"), subsidiárias integrais
da Cia; (ii) remuneração global anual dos administradores das SPEs; e (iii) destinação do lucro e a distribuição de dividendos das SPEs referente ao exercício social findo em 31/12/16. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, os acionistas da Cia deliberaram: Em AGO: i) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas 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, 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) Os Acionistas elegem e nomeiam, para um mandato
até a AGO que aprovar as contas do exercício social que se encerra em 31/12/17: a) para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Rafael Bello Noya, brasileiro, casado, administrador de
empresas, CPF 269.931.278-90, RG 22.538.629, SSP/SP, residente e domiciliado e com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2235 e 2041, bairro Vila Olímpia, SP, sendo que ficará
vago o cargo de suplente do Presidente do Conselho de Administração; b) para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Gabriel Lino Martins, brasileiro, solteiro, administrador, CPF
313.227.738-16, RG 308.512.04, SSP/SP, residente e domiciliado e com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2235 e 2041, bairro Vila Olímpia, SP, sendo que ficará vago o cargo de
suplente do Vice-Presidente do Conselho de Administração; c) como membros titulares do Conselho de
Administração da Cia, (1) Sr. Amando Acúrcio Gouveia, brasileiro, casado, contabilista, CPF 735.075.12734, RG 52.782.974-2, SSP-SP, residente e domiciliado e com endereço comercial na Av. Presidente Jus-

da Lei das S.A., preencherem os requisitos legais para integrarem a
diretoria da Cia. e não estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência
do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes
quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §
1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi
por todos os presentes assinada. Presidente: Leonardo Pimenta Gadelha Secretária: Luisa Saad Quintanilha. Acionista: OCEANA
OFFSHORE S.A. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. RJ, 23/01/2018. Leonardo Pimenta Gadelha - Presidente;
Luisa Saad Quintanilha - Secretário. Jucerja nº 3150881 em
02/02/2018.
Id: 2088792

celino Kubitschek, 2235 e 2041, bairro Vila Olímpia, SP sendo que ficará vago o cargo de suplente do
Conselheiro acima eleito; e (2) Sr. Pedro Robalinho de Barros, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF 038.161.857-97, RG 09.370.359-3, IFP/RJ, domiciliado na Av. Rio Branco, 131, sl 1302,
Centron RJ; e para o cargo de Suplente do conselheiro acima eleito o Sr. Frederico José Otaviano Robalinho de Barros, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CPF 002.910.644-34, CI 372.295-2, IFP/RJ,
domiciliado e com endereço comercial na Av. Rio Branco, 131, sl 1302, Centro, RJ. d) Resta consignado,
ainda, que permanecerá vaga uma das cadeiras de Titular e quatro cadeiras de Suplentes do Conselho
de Administração, permanecendo este composto por 4 membros titulares e um suplente, conforme faculta
o Estatuto Social e o Acordo de Acionistas da Cia, confirmando-se na tabela de composição do Conselho
de Administração a seguir:
Composição
Presidente do Conselho
Vice-Presidente do Conselho
Conselheiro
Conselheiro

Membros Titulares
Rafael Beilo Noya
Gabriel Lino Martins
Amâncio Acúrcio Gouveia
Pedro Robalinho de Barros

Conselheiro

Vago

Membros Suplentes
Vago
Vago
Vago
Frederico José Otaviano Robalinho de Barros
Vago

iv) 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. Em AGE: 1. Instruir os diretores da Cia a votar em AGO das Centrais
Eólicas Angical, Caititu, Coqueirinho, Corrupião, Tamanduá Mirim e Teiú ("SPEs"), subsidiárias integrais
da Cia, a ser realizada em 01/11/17, para: i) aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social findo em 31/12/16; ii) com relação à remuneração global anual dos administradores, para as Centrais Eólicas Angical, Caititu, Teiú o valor deverá ser de R$50.000,00 para cada uma destas. Para as
Centrais Eólicas Coqueirinho e Tamanduá Mirim o valor será de R$ 100.000,00 para cada uma destas;
para a Central Eólica Corrupião o valor será de R$ 900.000,00 e, por fim, para a Central Eólica Inhambu
a remuneração global anual dos administradores deverá ser fixada em R$1.500.000,00; (iii) quanto à distribuição dos lucros, considerando que as Centrais Eólicas não geraram lucro no exercício social fndo em
31/12/16, não deverá haver distribuição de dividendos. O prejuízo apurado no exercício será destinado
para a conta de prejuízos acumulados. Por fim, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de
sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76. 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 a pela totalidade dos presentes. Mesa: Presidente: Rafael Bello Noya. Secretário: Erick Freire Bastos. Acionistas: Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A., Rafael Bello Noya e Gabriel Lino Martins; Brazil Wind
S.A., Pedro Robalinho de Barros e Frederico José Otaviano Robalinho de Barros, Diretores. RJ, 06/11/17.
Rafael Belo Noya - Presidente da mesa, Erick Freire Bastos - Secretário. Jucerja Reg 3146075, em
23/01/18.
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