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JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta

CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
Ata da Assembléia Geral Ordinária da João Fortes Engenharia
S/A, Realizada em 30 de Abril de 2018. 1) Data, Hora e Local. No
dia 30 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede da Companhia, lo-
calizada na Av. das Américas nº 3443, Bloco 3, loja 108, Condomínio
Américas Corporate, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ. 2) Mesa.
Presidente - O Sr. Ricardo Pierozzi, por indicação do Presidente do
Conselho de Administração Antônio José de Almeida Carneiro. Secre-
tária - Sra. Julia Pereira Nobrega. 3) Convocação. Por Editais de con-
vocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e
no Monitor Mercantil nos dias 13, 16 e 17 de abril de 2018. 4) Pre-
sentes. Acionistas cujas assinaturas constam do “Livro de Presença”,
representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito

a voto. 5) Ata. Lavrada sob a forma de sumário, conforme faculta o
art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 6) Assuntos Deliberados e Apro-
vados. Com base na Ordem do Dia, já do conhecimento dos presen-
tes, através dos Editais publicados na forma da lei, a Assembleia co-
nheceu e aprovou: I) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial
e Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes
e contas dos Administradores, em relação ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2017. II) Eleição dos Membros do Conselho de
Administração - Passou-se, então, à eleição dos 3 (três) membros do
Conselho de Administração, tendo sido reeleitos os seguintes Conse-
lheiros, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, a sa-
ber: Antônio José de Almeida Carneiro, brasileiro, casado, empresário,
portador da identidade nº 238.125-2, expedida pelo IFP, inscrito no
CPF sob o nº 028.600.667-72, residente e domiciliado na Av. Epitácio
Pessoa nº 10, apto. 501, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ; Fernando Per-
rone, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade nº
2.048.837, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº
191.062.347-20, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Álvaro
Niemeyer nº. 159, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ; Luiz Serafim Spí-
nola Santos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identida-
de nº 2.081.890, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº
093.068.627-68, residente e domiciliado Av. Horácio Lafer, nº 555, ap-
to. 121, Bairro Itaimbibi, São Paulo, SP. III) Fixação da Remuneração
dos Administradores - Foi aprovada a remuneração global dos admi-
nistradores, para o período compreendido entre abril de 2018 e a pró-
xima Assembleia Geral Ordinária (abril de 2018), no valor de até R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), sendo (a) parte

(no valor de até R$ 4.500.000,00) como remuneração fixa e (b) a di-
ferença entre o valor pago a esse título e o montante global ora apro-
vado como remuneração variável (bônus), subordinada ao atingimento
de metas de desempenho a serem definidas pelo Conselho de Ad-
ministração. IV) Modificação do Estatuto Social e sua consolidação.
Foram aprovadas as modificações do Estatuto Social propostas pela
Administração, e sua consolidação, passando o Estatuto Social a vi-
gorar na forma do Anexo a esta ata. 6) Encerramento. Lavratura e
Leitura da Ata: O Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem
dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestou e, não havendo mais
assuntos a tratar, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa
a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi lida e
achada conforme pelos presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de
2018. Ricardo Pierozzi, Presidente da Mesa; Julia Pereira Nobrega,
Secretária da Mesa. Estatuto Social. Capítulo I - Da Companhia. Art.
1º. A João Fortes Engenharia S.A. é uma sociedade anônima cons-
tituída em 28 de setembro de 1957, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e filial em Brasília, regida pelo pre-
sente Estatuto Social e demais disposições legais que lhe forem apli-
cáveis. Art. 2º. A Companhia tem por objeto o desenvolvimento, pro-
moção, incorporação e construção de empreendimentos imobiliários
de qualquer natureza, a alienação e aquisição de imóveis, locação e
administração de imóveis próprios, a prestação de quaisquer serviços
relacionados ao mercado imobiliário e à construção civil e tudo o mais
que se fizer necessário para perfeita realização dos referidos objeti-
vos. Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar outros ramos que
tenham afinidade com o objeto expresso neste artigo, participar de ou-

Pró-Saúde Associação Beneficente
de Assistência Social e Hospitalar

Complexo Hospitalar do Cérebro - Instituto Estadual do Cérebro
Paulo Niemeyer e Hospital Estadual Anchieta

CNPJ nº 24.232.886/0140-36
ERRATA na publicação das Demonstrações Financeiras do exercício
de 2017 publicada no dia 28 de março de 2018 neste jornal na pá-
gina 30: onde se lê: “Jocelmo Pablo Mews - Diretor Geral” leia-se:
“Jocelmo Pablo Mews - Diretor de Operações”.
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