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Id: 2054485

OCEANA OFFSHORE S.A.
CNPJ/MF nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2017: DATA, HORÁRIO E LOCAL: 14 de
julho de 2017, às 15:00 horas, na sede da Oceana Offshore S.A.
(“Companhia”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, 110, 8º andar, Botafogo, CEP 22290-240. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração,
nos termos do Artigo 17, § 9º do Estatuto Social da Companhia. MESA: Presidente da Mesa: José Guilherme Cruz Souza; Secretário da
Mesa: Daniel Guerra Linhares. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a
conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias; e (ii) a convocação da Assembleia Especial de Acionistas Preferencialistas e da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho
de Administração, após o exame e discussão das matérias constantes
da Ordem do Dia, por unanimidade dos votos, deliberaram: (i) Aprovar, nos termos do artigo 6º (v), do Estatuto Social da Companhia, a
conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 01 (uma) ação preferencial para cada 01 (uma) ação ordinária. A eficácia da conversão
fica condicionada à ratificação pela Assembleia Especial de Acionistas
Preferencialistas a ser convocada para este fim. As ações ordinárias
resultantes da conversão proposta conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos das demais ações ordinárias de emissão da Companhia ora em circulação, inclusive quanto à distribuição de dividendos e eventuais remunerações sobre o capital que vierem a ser declarados a partir da presente data. Nos termos do artigo 137 da Lei
6.404/76, os acionistas titulares de ações preferenciais que dissentirem da deliberação a ser tomada na Assembleia Especial de Acionistas Preferencialistas que aprovar a conversão destas em ações ordinárias, farão jus ao direito de retirar-se da Companhia, ao valor de
reembolso a ser apurado com base no patrimônio líquido conforme
constante no último balanço patrimonial da Companhia, aprovado em
28 de abril de 2017, referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016. O direito de recesso somente poderá ser exercido
pelos acionistas dissidentes que forem titulares de ações preferenciais
de emissão da Companhia na data em que forem divulgados os editais de convocação para as Assembleias e que mantiverem titularidade das ações ininterruptamente, até a data do exercício de tal direito.
(ii) Determinar a convocação das seguintes assembleias, a se realizarem em 01de agosto de 2017: (a) Assembleia Especial de Acionistas Preferencialistas da Companhia, para deliberar sobre a conversão
da totalidade das ações preferencias de emissão da Companhia con-

forme deliberação tomada no item (i) acima; (b) Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para deliberar, caso aprovada a conversão
das ações preferenciais na Assembleia Especial mencionada no item
(a) acima, sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da
Companhia, de modo a refletir a mencionada conversão de ações.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a
ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos
e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a
qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. Mesa: José Guilherme Cruz Souza - Presidente; Daniel
Guerra Linhares - Secretário. Conselheiros presentes: José Guilherme
Cruz Souza, Marcelo Penna Dodsworth, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Andre Franco Sales, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Bruno
Pessoa Serapião e Ricardo Schenker Wajnberg. Rio de Janeiro, 14 de
julho de 2017. Daniel Guerra Linhares - Secretário da Mesa. Jucerja
nº 3067433 em 01/08/2017.

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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. Os Diretores ora reeleitos permanecerão em
seus respectivos cargos até o dia 08/07/2020. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada pelos membros participantes. RJ, 13/06/2017. VII. Assinaturas: Sr. Frederico Penna Pereira, Presidente da Mesa; Sr. Filipe Santos Oliveira, Secretário da Mesa; Conselheiros: (a) Frederico Penna
Pereira; (b) Sr. José Roberto Teixeira Nunes; (c) Sra. Fabiola Leal
Castro; e (d) Sr. Javier Ricardo Vargas Becerra; Diretoria: (e) Célio da
Silveira Calixto; e (f) José Mauro Martins Leone. RJ, 13/06/2017. Jucerja nº 3057711 em 23/06/2017.
Id: 2054417

Id: 2054424

TRANSENERGIA SP S.A. - TSP
CNPJ/MF 10.997.565/0001-49 - NIRE 33.3.0029091-5 - (“Companhia”)
ATA DA 66ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: I.
Data, Hora e Local: Reunião realizada em ambiente virtual no dia
13/06/2017 às 11h, RJ/RJ, à Avenida Nilo Peçanha, nº 50, sala 3115,
CEP: 20.020-100. II. Convocação e Presença: Convocação realizada
por meio de mensagem eletrônica e com participação dos Membros
do Conselho eleitos pela Assembleia Geral dos Acionistas e dos demais abaixo assinados. III. Composição da Mesa: O Sr. Frederico
Penna Pereira foi indicado pela maioria dos presentes como Presidente da Mesa, que convocou o Sr. Filipe Santos Oliveira para secretariá-lo. IV. Ordem do Dia: (a) Eleição dos diretores da Companhia. V. Deliberações: O Conselho de Administração, após análise e
discussão do tema previsto na Ordem do dia, resolve: Reeleger, para
cumprimento de novo mandato que se inicia no dia 09/07/2017, (i) o
Sr. Célio da Silveira Calixto, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, C.I. nº. 029493749- IFP/RJ, CPF/MF nº. 009.626.946-49, residente
e domiciliado à R. Humberto de Campos, nº 520, Apt. 301, Leblon,
RJ/RJ, para o cargo de Diretor Técnico; e (ii) o Sr. José Mauro
Martins Leone, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I. n°. 7433206SSP/SP, CPF/MF n°. 958.061.808-91, residente e domiciliado à R. Padre Agostinho, nº 2.313, apto. 401, Champagnat, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, para o cargo de Diretor Administrativo
Financeiro. Em cumprimento aos requisitos legais para os cargos, os
Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
ainda por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO - No dia 24 de agosto de 2017, às 9h30min, reuniram-se, na Rua Almirante Guilhem, 378, 7º andar, na Cidade do Rio
de Janeiro, RJ, os membros titulares, Srs. Gueitiro Matsuo Genso Presidente, Fernando Jorge Buso Gomes - Vice-Presidente, Dan Conrado, Marcel Juviniano Barros, Eduardo Refinetti Guardia, Denise Pauli Pavarina, Eduardo de Salles Bartolomeo, Oscar Augusto de Camargo Filho, Lucio Azevedo, e, no exercício da titularidade, o membro suplente, Sr. Yoshitomo Nishimitsu. Secretariou os trabalhos o Sr. Clovis
Torres, Diretor Executivo e Consultor Geral da Vale S.A. (“Vale”). Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, o seguinte assunto:
“CONVERSÃO DA TOTALIDADE DAS AÇÕES PREFERENCIAIS DA
VALE S.A. - (...) o Conselho de Administração aprovou, com parecer
favorável do Comitê Financeiro, submeter, à Assembleia Geral Extraordinária e à Assembleia Especial de Preferencialistas, a proposta
de conversão da totalidade das 307.140.096 ações preferenciais remanescentes em ações ordinárias (Conversão das Ações Remanescentes), na relação de 0,9342 ação ordinária por cada ação preferencial classe A de emissão da Vale. (...).” Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Sociedade. Rio de Janeiro, 24 de agosto
de 2017. Clovis Torres - Secretário.
Id: 2054031

