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Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de setembro de 2018, às 18:00, na sede social
da Companhia, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida da Saudade,
nº 254, Santo Amaro, CEP 50.100-200.
Mesa: José Janguiê Bezerra Diniz, Presidente; Pedro de Lemos Araújo Neto,
Secretário.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da Lei 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").
Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por
conferência telefônica, conforme faculta o artigo 16, § 1º, do Estatuto Social da
Companhia.
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário,
conforme autoriza os §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
Ordem do Dia: (i) aprovar a distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro
líquido apurado no balanço semestral levantado em 30 de junho de 2018; e (ii) autorizar
a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos e assinar todos os documentos
necessários ou convenientes para a plena eficácia das deliberações tomadas nesta
reunião.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Conselheiros decidiram unanimemente
aprovar os itens infra citados, sem ressalvas ou restrições, “ad referendum” da Assembleia
Geral Ordinária, que acontecerá até 30 de abril de 2019. Autorizando, ainda, a respectiva
divulgação, na forma da legislação aplicável:
(i) Os Conselheiros, por unanimidade, sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, decidiram
aprovar a distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro líquido apurado
no balanço semestral levantado em 30 de junho de 2018, no montante total de
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R$ 20.685.235,00 (vinte milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e
cinco reais), correspondentes a R$ 0,151280291 por ação da Companhia, a serem
pagos até 25 de setembro de 2018 com base na posição acionária de 13 de setembro
de 2018, os quais serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios de que trata
o artigo 202 da Lei das S.A.; e
(ii) Os Conselheiros, por unanimidade, sem quaisquer reservas e/ou ressalvas, autorizam
a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos e assinar todos os documentos
necessários ou convenientes para a plena eficácia da deliberação acima.
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 a lavratura da
presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada, assinada por todos os
presentes e posteriormente assinada pelos Conselheiros que participaram através de
conferência telefônica.
Conselheiros Presentes: José Janguiê Bezerra Diniz e Jânyo Janguiê Bezerra Diniz
(presentes), Herbert Steinberg, Flávio César Maia Luz e Francisco Muniz Barreto
(presentes através de conferência telefônica).
Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada no Livro de Atas nº 04
da Companhia, fls. 82 a 84.
Recife, 10 de setembro de 2018.
José Janguiê Bezerra Diniz
Presidente

Rubrica:__________

Pedro de Lemos Araújo Neto
Secretário

Rubrica:__________

