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Id: 1829119

Odebrecht Ambiental - Macaé S.A.
CNPJ/MF no 17.002.138/0001-22 - NIRE 33.3.0030481-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Dia, Hora e Local: Em 08/04/15, às 15 hs, na sede da Odebrecht
Ambiental - Macaé S.A., localizada na Avenida Ruy Barbosa, nº 1.011,
Cobertura, Apto 601, Centro, na Cidade de Macaé/RJ. Convocação:
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do ar-
tigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Publicações: Relatório da Admi-
nistração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/14, publicados nas
páginas 18 e 19 do jornal Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
e nas páginas 5 e 6 do jornal Diário Mercantil, ambos na edição de
07/04/15. Presenças: Acionista representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de
Acionistas e do Sr. Fernando Fernandes Meias Bessa, representante
da administração da Companhia, tendo sido dispensada a presença
do representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independen-
tes, em face da inexistência de quaisquer dúvidas em relação as De-
monstrações Financeiras. Mesa: José Carlos Prober Faria, Presidente;
e Geraldo Magela de Moraes Vilaça Netto, Secretário. Ordem do Dia:
Dispensada a leitura pela unanimidade dos acionistas presentes. De-
liberações: 1) aprovada a lavratura da presente ata na forma de su-
mário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei nº
6.404/76; 2) aprovado o Relatório da Administração, Balanço Patrimo-
nial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/14, tendo sido apurado prejuízo de R$
4.837.977,70, o qual permanecerá na conta Prejuízos Acumulados, re-
manescendo um saldo nesta conta no montante de R$ 5.021.510,29;
e 3) aprovado o montante global de R$ 1.000.000,00 como limite da
remuneração dos administradores da Companhia para o exercício so-
cial de 2015, em observância ao disposto no artigo 152 da Lei nº
6.404/76, ficando a individualização a cargo do Diretor Presidente.
Quorum das Deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas
por unanimidade, sem reserva ou restrições, abstendo-se de votar os
legalmente impedidos. Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal per-
manente, nem foi instalado no presente exercício. Encerramento:
Após lida e aprovada por unanimidade, a presente ata foi assinada
por todos os presentes. Macaé/RJ, 08/04/15. Mesa: José Carlos Pro-
ber Faria, Presidente; e Geraldo Magela de Moraes Vilaça Netto,

Secretário. Acionista: Odebrecht Ambiental - Projetos Ambientais S.A.
(representada por Geraldo Magela de Moraes Vilaça Netto). Geraldo
Magela de Moraes Vilaça Netto - Secretário.Certifico o deferimento
em 28/04/2015 e o registro sob o nº 2754294. Bernardo F.S. Berwan-
ger - Secretária Geral.

Id: 1829298

Ecosteel Gestão de Efluentes Industriais S.A.
CNPJ/MF nº 21.467.016/0001-89 - NIRE 33300314326

Ata de Assembleia Geral Extraordinária.
Data, Hora e Local: Em 28/04/15, às 10 hs, na sede da Companhia,
na Avenida João XXIII, s/nº (parte), Santa Cruz, na cidade do Rio de
Janeiro/RJ. Presenças: Acionistas representando a totalidade do ca-
pital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de
Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Con-
vocação, na forma do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Mesa: Ra-
fael Negrão Rossi, Presidente; e Carla Nadeu Bushatsky, Secretária.
Ordem do Dia: Alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Com-
panhia, em decorrência de aumento do capital social da Companhia.
Deliberações: 1) Aprovada a lavratura da presente ata na forma de
sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei
nº 6.404/76; e 2) Aprovado o aumento do capital social da Companhia
no montante de R$ 8.750.000,00, mediante a emissão de
8.750.000,00 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal,
pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado nos termos do
art. 170, §1º, I, da Lei das S.A., passando este dos atuais R$
1.000,00 dividido em 1.000 ações ordinárias nominativas, todas sem
valor nominal, para R$ 8.751.000,00 dividido em 8.751.000,00 ações
ordinárias, nominativas, todas sem valor nominal. O presente aumento
é totalmente subscrito e integralizado pela acionista Odebrecht Utilities
S.A., com expressa anuência da acionista Odebrecht Utilities - Inves-
timentos Participações S.A., que, nesta data, renúncia, de forma irre-
vogável e irretratável, ao seu direito de preferência na participação do
aumento de capital ora aprovado: (a) R$ 2.000.000,00 por meio de
capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
(AFAC), realizados pela Odebrecht Utilities S.A. em 16/03/15,
06/04/15, 13/04/15 e 22/04/15; e (b) R$ 6.750.000,00 em moeda cor-
rente nacional. Em consequência, o Artigo 4º do Estatuto Social da

Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º -
O capital social é de R$ 8.751.000,00, dividido em 8.751.000,00

ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.” Quorum das
Deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimi-
dade, sem reserva ou restrições. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata
que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janei-
ro/RJ, 28/04/15. Mesa: Rafael Negrão Rossi, Presidente; e Carla Na-
deu Bushatsky, Secretária. Acionistas: Odebrecht Utilities S.A. e Ode-
brecht Utilities - Investimentos Participações S.A. Carla Nadeu
Bushatsky - Secretária. Certifico o deferimento em 05/05/2015 e o re-
gistro sob o nº 2756465. Bernardo F.S. Berwanger - Secretária Geral.

Id: 1829170

Id: 1829419

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33.3.0029416-3

Ata da RCA. Data, hora e local: 30/04/15 às 11h, na sede social, na Av. Ataulfo de Paiva, 204/10º, Leblon, RJ. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em virtude da presença integral dos membros do C. A. Mesa: 
Presidente: Marcos Duarte Santos e Secretário: André Pines. Ordem do Dia: Reeleição da diretoria da Cia. Deli-
berações tomadas por unanimidade: Deliberação nº 1: Eleição da Diretoria da Companhia, com mandato de 2 
anos a contar desta data, sendo reeleitos nesta data (i) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Carlos Eduardo 
Parente de Oliveira Alves, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro, CI 10.639.034-7, IFP/
RJ, CPF 079.968.627-10, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, 204/10º, Leblon, RJ; (ii) para o cargo 
de Diretor de RI, o Sr. Mariano Augusto Cristovão de Andrade, brasileiro, casado sob o regime da separação 
total de bens, engenheiro, CI 04.303.634-2, IFP/RJ, CPF  883.843.497-20, residente e domiciliado na Av. Ataulfo 
de Paiva, 204, sls. 1101 a 1110 (parte), Leblon, RJ e (iii) para o cargo de Diretor sem designação específi ca, o 
Sr. Rogério Rodrigues Bimbi, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, economista, CI 13.222.537-6, 
IFP/RJ, CPF 842.116.017-68, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva, 204/10º, RJ. Deliberação nº 2: Os 
membros da diretoria, presentes a este ato, individualmente, declaram que não estão condenados a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema, fi nanceiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Deliberação nº 3: Os Dire-
tores expressamente renunciam a qualquer direito ao recebimento de remuneração (honorários) no período para 
o qual foram eleitos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada pela 
unanimidade dos Conselheiros da Companhia e que segue assinada por todos e pelo presidente e secretário. Assi-
naturas: Conselho de Administração: Marcos Duarte Santos (Presidente do Conselho); Cláudio José Carvalho de 
Andrade (Vice-Presidente do Conselho) e André Pines (Conselheiro). Diretores Eleitos: Carlos Eduardo Parente 
de Oliveira Alves; Mariano Augusto Cristovão de Andradre e Rogério Rodrigues Bimbi. RJ, 30/04/15 . Marcos Duarte 
Santos - Presidente da Mesa. André Pines - Secretário da Mesa. JUCERJA, nº 2757208 em 06/05/2015. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.


