DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018

1.
Data, hora e local: Aos 30 dias do mês de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede da Companhia,
localizada na Rua dos Otoni, no 177, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-270.
2.
Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, tendo-se verificado quórum de instalação e aprovação, e dispensando-se, portanto, a convocação.
3.

Mesa: Presidente: Wilson Nélio Brumer.
Secretário: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.

4.
Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a eleição do Presidente e o Vice-Presidente deste Conselho de
Administração; e (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5.
Deliberações: Todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos conselheiros
presentes:
5.1
Eleger para o Cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Wilson Nélio Brumer, e para o
cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, que
permanecerão nos cargos para os quais foram eleitos, durante toda a vigência de seus mandatos como membros
deste Conselho de Administração, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as
contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
5.2
Eleger, nos termos do Estatuto Social, para compor a Diretoria da Companhia, (i) o Sr. Ricardo
Valadares Gontijo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira profissional nº 12.213/D, expedida pelo
CREA/MG – 4ª Região, inscrito no CPF sob o nº 155.017.286-72, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) o Sr.
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº
10.568.247, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 050.843.996-56, para o cargo de Diretor VicePresidente Executivo; (iii) Sr. Guilherme de Rezende Castanheira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
carteira profissional 140492889-8 CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 910.003.516-53, que ocupará o cargo de
Diretor de Engenharia; todos com endereço comercial em Belo Horizonte/MG, na Rua dos Otoni, nº 177, Bairro
Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-270. Os Diretores ora eleitos declaram, para os fins do disposto
nos parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não estão incursos em quaisquer dos
impedimentos previstos em lei para o exercício das atividades mercantis e que não foram condenados às penas de
suspensão ou inabilitação temporária pela CVM, sendo elegíveis para os respectivos cargos de Diretores da
Companhia. Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social, o mandato dos membros da Diretoria será unificado de 2
(dois) anos, terminando na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 2020. Os
Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.

6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por todos. Wilson Nélio
Brumer - Presidente; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo – Secretário. Conselheiros: Ricardo Valadares Gontijo, Ana
Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, Luiz
André Rico Vicente, Wilson Nélio Brumer, Paulo Nobrega Frade.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2018.

Neste ato, assina digitalmente o presidente, o Sr. Wilson Nélio Brumer.
Neste ato, assina digitalmente o secretário, o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.

