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 20 DE MARÇO DE 2017

1.
Data, hora e local: Realizada aos 20 dias do mês de março de 2017, às 10:00 horas, na sede
da Companhia, na Rua dos Otoni, no 177, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150270.

2.
Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia, tendo-se verificado quorum de instalação e aprovação, e dispensando-se, portanto, a
convocação. Participaram, na condição de convidados, portanto sem direito a voto, o Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores, Sr. Jose Carlos Wollenweber Filho, a Diretora Jurídica da Companhia, Laura
Ribeiro Henriques, o auditor independente da PricewaterhouseCoopers, o Sr. Guilherme Campos e Silva,
e o membro do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Bruno Lage de Araujo Paulino.

3.

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

4.

Ordem do dia: Deliberar sobre:

(i) o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações financeiras da
Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016;
(ii) a proposta de destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016;
(iii) a remuneração global anual da administração para o exercício social de 2017;
(iv) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.
(v) a aprovação do regulamento do 2° programa de incentivo atrelado a ações da Direcional Engenharia
S.A. (“Programa 2”), o qual foi instituído no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo
Atrelado a Ações da Companhia (“Plano”), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia em 28 de abril de 2015.
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(vi) Deliberar sobre a eleição dos administradores e empregados que poderão aderir ao 2º programa de
incentivo atrelado a ações da Direcional Engenharia S.A (“Programa 2”), instituído no âmbito do Plano de
Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia (“Plano”), aprovado pela
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia em 28 de abril de 2015.
5.
Deliberações: Todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos
conselheiros presentes:

5.1.
Aprovar o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria, as demonstrações
financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão
oportunamente publicados, em conformidade com a legislação aplicável. As referidas prestações de contas
e demonstrações financeiras deverão ser submetidas à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia
Geral Ordinária da Companhia, nos moldes do inciso III, artigo 122, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”).
5.2.
Aprovar, sem qualquer ressalva, a proposta de destinação dos resultados apurados pela
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a ser submetida à aprovação dos
acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme apresentada pela Diretoria da
Companhia, que fica arquivada na sede social e na administração central da Companhia.

5.3.
Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social de 2017,
a ser submetida para aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos
termos do artigo 152 da Lei 6.404/76, no valor de até R$ 7.610.000,00 (sete milhões, seiscentos e dez mil
reais).

5.4.
Aprovar a convocação, nos termos do artigo 20, alínea “e”, do Estatuto Social da Companhia, a
Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária, a qual será convocada nos termos e prazos da lei.
5.5.
Aprovar, sem quaisquer restrições, a redação do regulamento do 2° programa de incentivo atrelado
a ações da Direcional Engenharia S.A. (“Programa 2”), constante do anexo II à presente ata, o qual foi
instituído no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado a Ações da Companhia
(“Plano”), aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia em 28 de abril de 2015.
Os conselheiros registram, ainda, que não houve, até a presente data, a eleição de Beneficiários nos moldes
do Plano e do Programa.
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5.6. Antes de iniciadas as discussões, os conselheiros Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro
Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo e Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo, em
observância à Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia (“Política”), bem como ao
disposto nos artigos 155 e 156 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, declararamse impedidos de participar das discussões e da deliberação sobre a matéria, em razão de notório conflito
de interesses. Os demais conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições,
elegeram os administradores e empregados que poderão aderir ao 2º programa de incentivo atrelado a
ações da Direcional Engenharia S.A. (“Programa 2”). A lista constando a relação de todos os beneficiários
permanecerá arquivada na sede da Companhia.

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.
Convidados: Jose Carlos Wollenweber Filho, Guilherme Campos e Silva, Bruno Lage de Araujo Paulino e
Laura Ribeiro Henriques.

Belo Horizonte, 20 de março de 2017.
Confere com o original lavrado em livro próprio.

Neste ato assina digitalmente o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
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