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FATO RELEVANTE
Alterações na Administração da Companhia

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017 – A Óleo e Gás Participações S.A. (“OGPar”
ou “Companhia”) (BM&FBovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), em atendimento ao artigo
157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e ao artigo 12 da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que:
1. Em 24 de novembro de 2017, a Companhia recebeu o Termo de Renúncia assinado
pelo Sr. Paulo Narcélio Simões do Amaral, por meio do qual renunciou aos cargos
Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da
Companhia, tendo inclusive divulgado Fato Relevante naquela mesma ocasião.
2. Em Reunião do Conselho de Administração realizada na data de hoje (i.e., 27 de
novembro de 2017), os membros do Conselho de Administração da Companhia
formalmente tomaram conhecimento da renúncia do Sr. Paulo Narcélio Simões do
Amaral. Em seguida, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por
unanimidade, a eleição do Sr. Pedro de Moraes Borba para os cargos de Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em substituição ao
Sr. Paulo Narcélio Simões do Amaral.
3. Deste modo, a diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. Pedro de Moraes
Borba, na qualidade de Diretor Presidente e cumulativamente de Diretor de Relações
com Investidores da Companhia, sendo certo que os outros dois cargos da Diretoria da
Companhia permanecerão vagos até que sejam oportunamente preenchidos. A
Companhia envidará esforços para, dentro do seu contexto operacional e financeiro,
encontrar substitutos adequados para os cargos.
4. Em razão da eleição do Sr. Pedro de Moraes Borba para os cargos de Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia e em atendimento
ao item 4.4 do Regulamento do Novo Mercado, o mesmo deixa de exercer a função de
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, a qual passa a ser exercida
pelo Sr. Leonardo Martins, a partir desta data.

5. A Companhia manterá o mercado e os seus acionistas informados a respeito dos
temas abordados no presente Fato Relevante e sobre quaisquer outros atos ou fatos
relacionados que possam de alguma forma influir nas decisões de investimento de
seus acionistas e do mercado em geral.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017

Óleo e Gás Participações S.A.
Aviso Legal
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre
outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou
realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente
resultará” ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de
expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os
resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas
neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados
serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou
negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos
indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações
uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. Cada investidor deve
fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisão de investimento.

