PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE DE 25/05/2020
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 21.350
CNPJ 16.614.075/0001-00
NIRE 31300025837
Rua dos Otoni, 177, bairro Santa Efigênia
Belo Horizonte/MG, CEP 30150-270
AVISO AOS ACIONISTAS
Belo Horizonte, 06 de maio de 2020 – A Direcional Engenharia S/A (“Companhia”) (B3: DIRR3) informa
que reapresentou, nesta data, a Proposta da Administração e respectivos Anexos, incluindo o Boletim de
Voto a Distância, referentes à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária agendada para 25 de maio de
2020, nos termos previstos no artigo art. 21-A, §3º da Instrução CVM 481, com substituição de alguns
candidatos aos cargos de conselheiros suplentes dos Conselhos de Administração e Fiscal da
Companhia.
Desta forma, e considerando a formatação do sistema da B3, as propostas de itens constantes do Boletim
de Voto a Distância em Assembleia Geral Ordinária foram alteradas e reordenadas, conforme Anexo 1
deste Aviso. Os votos já conferidos às deliberações alteradas serão considerados inválidos, conforme
disposto no art. 21-A, §6º, inciso II da Instrução CVM 481.
Será mantida a data limite de entrega do Boletim de Voto a Distância, qual seja, até 7 (sete) dias antes da
data de realização da AGOE, para que o acionista, caso queira, encaminhe nova instrução de voto.
Recomenda-se que, para evitar que a instrução de voto possa ser considerada conflitante, o acionista
encaminhe sua eventual nova instrução para o mesmo prestador de serviço anteriormente utilizado.
Os referidos documentos encontram-se disponibilizados nos sites da B3 (www.b3.com.br), da CVM
(www.cvm.gov.br) e de Relação com Investidores da Companhia (www.direcional.com.br/ri).
Belo Horizonte, 06 de maio de 2020.
Henrique Assunção Paim
Diretor de Relações com Investidores
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DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CORPORATE TAXPAYER ID (CNPJ/ME): 16.614.075/0001-00
CORPORATE REGISTRATION NUMBER (NIRE) 31300025837
(Publicly-held Company with Authorized Capital)
CVM Coden n. 21350
Rua dos Otoni, 177
Belo Horizonte – MG, CEP 30.150-270
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Belo Horizonte, May 6, 2020 – Direcional Engenharia S.A. (“Company”) (B3: DIRR3) hereby informs that
on this date it has resubmitted the Management Proposal and its respective Attachments, including the
Remote Voting Ballot, concerning the Annual Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of the
Company, scheduled for May 25, 2020, under the terms provided for in article 21-A, Paragraph 3 of CVM
481 Instruction, with the replacement of some candidates for the positions of alternate members of the
Company's Board of Directors and Fiscal Council.
Therefore, the proposals for certain items in the Remote Voting Ballot at the Annual Ordinary Shareholders'
Meeting were amended and resubmitted, considering the B3 online system and according to the
Appendix 1. The votes already granted to the amended items will be considered invalid, as provided for in
article 21-A, paragraph 6, item II, of Instrução CVM 481.
The deadline for the delivery of the Remote Voting Ballot will be maintained, namely up to 7 (seven) days
before the date of the Annual Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting, so that the shareholder, if
he or she wishes, may submit a new voting instruction.
It is recommended that, in order to prevent the voting instruction from being considered conflicting, the
shareholder should forward his new instruction to the same service provider previously hired.
The aforementioned documents are available on the following websites: B3 (www.b3.com.br), CVM
(www.cvm.gov.br) and the Company's Investor Relations (www.direcional.com.br/ri).
Belo Horizonte, May 6, 2020.
Henrique Assunção Paim
Investor Relations Officer
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ANEXO I / APPENDIX 1
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25 de maio de 2020
1.

Nome do Acionista

2.

CNPJ ou CPF do Acionista
E-mail

3.

Orientações de Preenchimento

O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Direcional Engenharia S/A, convocada para o dia 25 de
maio de 2020, às 10:00 horas (“AGOE”) nos termos da Instrução CVM n. 481/2009 (“ICVM 481”), conforme
alterada pela Instrução CVM n. 614/2019 (“ICVM 614”).
Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação
social) completo do acionista e o número do CNPJ (pessoa jurídica) ou do CPF (pessoa física), além de um
endereço de e-mail para eventual contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido, o acionista seja considerado presente e
os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da AGOE:
(i)

todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;

(ii)

todas as suas páginas deverão estar rubricadas;

(iii) ao final, o acionista ou seus representantes legais, conforme o caso e nos termos da legislação
vigente, deverá assinar o boletim; e
(iv) as assinaturas apostas no boletim deverão ter firmas reconhecidas e deverão ser notarizadas,
consularizadas ou apostiladas, conforme o caso.
4.

Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à Companhia ou enviar
instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante

O boletim de voto (“Boletim”) deverá ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data da AGOE,
por meio de uma das opções abaixo descritas:
(i)

Mediante (i.a) entrega do Boletim preenchido e assinado na sede da Companhia, em conjunto com a
documentação que comprove a representação e poderes, conforme listada na Proposta da
Administração da AGOE (“Proposta”), disponível no site www.direcional.com.br/ri; ou (i.b) envio de
vias digitalizadas do Boletim e da documentação constante na Proposta ao endereço eletrônico
ri@direcional.com.br (nesse caso, é solicitado ao acionista também o envio das vias originais e/ou
cópias autenticadas via Correios, até a data da AGOE).

(ii)

Mediante instruções de voto transmitidas aos agentes de custódia ou à Itaú Corretora de Valores S.A,
instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, observadas as regras por estes
determinadas.

O Agente Escriturador criou o site Assembleia Digital, uma solução segura onde é possível realizar o voto à
distância. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital.
Informações sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site
http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleia digital/. As instruções de voto deverão ser realizadas
através do site Itaú Assembleia Digital.
Os agentes de custódia podem, mas não são obrigados a receber os Boletins de Voto dos acionistas da
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Companhia. Recomenda-se aos acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de Custódia se o
mesmo prestará tal serviço, bem como seus custos e procedimentos.
A Companhia exigirá a tradução juramenta de documentos que tenham sido originalmente lavrados em
língua estrangeira. Serão aceiros os documentos de identidade com foto: RG, RNE, CNH, passaporte ou
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.
Recebido o Boletim e a documentação exigida, a Companhia cientificará o acionista, manifestando a sua
aceitação, ou não, nos termos da ICVM 481, alterada pela ICVM 614.
5.

Endereço postal e eletrônico para envio de boletim de voto à distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à Companhia

Direcional Engenharia S/A
Departamento de Relacionamento com os Investidores.
Rua dos Otoni, n. 177, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, Brasil, CEP 30150-270.
E-mail: ri@direcional.com.br
A/C: Paulo Henrique Martins de Sousa
6.

Indicação da instituição contratada pela Companhia para prestar o serviço de escrituração de
valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato

Itaú Corretora de Valores S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3.500, 3º andar, São Paulo/SP, Brasil, CEP 04538-132.
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br

Deliberações / Questões Relacionadas à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”)
Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Deliberação Simples
3. Deliberar sobre a dispensa de observância da regra disposta no artigo 14, Parágrafo 4º, alínea “i” do
Estatuto Social, para reeleição dos Srs. Ricardo Valadares Gontijo e Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo e
para a eleição do Sr. Cláudio Carvalho de Lima como membros do Conselho de Administração da
Companhia, concomitantemente à ocupação do referido cargo na RIVA 9 Empreendimentos Imobiliários
S.A. (CNPJ n. 13.457.942/0001-45).
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se
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Deliberação Simples
4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos
termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

Deliberação Simples
5. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art.
141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

Deliberação Simples
6. Deliberar sobre a manutenção do número de 07 (sete) membros para compor o Conselho de
Administração?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

Eleição do Conselho de Administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 7
7. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos
quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral. Os votos indicados neste campo
serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos
presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de
que tratam esses campos ocorra).
Ricardo Valadares Gontijo (Titular) / Renato Valadares Gontijo (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo (Titular) / Paulo Roberto Da Silva Cunha (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo (Titular) / Alair Gonçalves Couto Neto (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo (Titular) / Antonio Jose Pinto Campelo (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Alberto Fernandes (Titular) / Gilson Teodoro Arantes (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Christian Caradonna Keleti (Titular) / Bruno Rabello Rignel (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Cláudio Carvalho de Lima (Titular) / Sandra Mara Ballesteros Cunha (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

8. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas
ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu?
[Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser
computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

9. Caso tenha respondido “não” em relação a pergunta anterior, gentileza preencher:
Ricardo Valadares Gontijo (Titular) / Renato Valadares Gontijo (Suplente)
[ ]% porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo (Titular) / Paulo Roberto Da Silva Cunha (Suplente)
[ ]% porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato
Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo (Titular) / Alair Gonçalves Couto Neto (Suplente)
[ ]% porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato
Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo (Titular) / Antonio Jose Pinto Campelo (Suplente)
[ ]% porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato
Alberto Fernandes (Titular) / Gilson Teodoro Arantes (Suplente)
[ ]% porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato
Christian Caradonna Keleti (Titular) / Bruno Rabello Rignel (Suplente)
[ ]% porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato
Cláudio Carvalho de Lima (Titular) / Sandra Mara Ballesteros Cunha (Suplente)
[ ]% porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato
Deliberação Simples
10. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do artigo 161 da Lei n.
6.404/1976?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

Eleição do Conselho Fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2
11. Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal, o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o
número de vagas a serem preenchidas na eleição geral:

Bruno Lage De Araújo Paulino (Titular) / Roberto Tavares Pinto Coelho (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Paulo Sávio Bicalho (Titular) / Larissa Campos Breves (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Deliberação Simples
12. Fixar o montante global da remuneração da Administração e dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia para o exercício social iniciado em 01.01.2020, no valor de até R$ 8.665.000,00.
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas minoritários
detentores de ações com direito a voto
13. Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações
com direito a voto (o acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das
ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral
Ricardo Valadares Gontijo (Titular) / Renato Valadares Gontijo (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo (Titular) / Paulo Roberto Da Silva Cunha (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo (Titular) / Alair Gonçalves Couto Neto (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo (Titular) / Antonio Jose Pinto Campelo (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Alberto Fernandes (Titular) / Gilson Teodoro Arantes (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Christian Caradonna Keleti (Titular) / Bruno Rabello Rignel (Suplente)
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Cláudio Carvalho de Lima (Titular) / Sandra Mara Ballesteros Cunha (Suplente)

[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

14. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos
incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos
votos das ações preferenciais a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior
número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à
eleição em separado?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

Deliberações / Questões Relacionadas à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”)
Deliberação Simples
1. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia:
Adequar o objeto social da Companhia, para dispor que os insumos e materiais de construção objeto de
compra e venda são nacionais ou importados, com a consequente alteração do artigo 3º do Estatuto
Social.
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia:
Alterar a competência para aprovação de operações de drop down de ativos, com a consequente alteração
dos artigos 31 e 20 do Estatuto Social.
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Deliberação Simples
3. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Tendo em vista as alterações deliberadas acima, consolida-se o Estatuto Social da Companhia.
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

***

