ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 71.208.516/0001-74
NIRE: 313.000.117-98
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 25 DE ABRIL DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO,
NA FORMA DO ART. 130 § 1º, DA LEI 6.404/76.
01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Sede social da Companhia, localizada em Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, no dia 25 de abril
de 2017, às 09:00 (nove) horas. 02. PUBLICAÇÕES LEGAIS: I – Foram publicados o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2016, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 14/02/2017 da
página 02 a 10, e no Jornal Hoje em Dia em 15/03/2016 da página 11 a 18. II – Foram
publicados os editais de convocação, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos dias
07/04, 11/04 e 13/04 de 2017, às páginas 19, 12 e 08, respectivamente, e no Jornal Hoje em
Dia nos dias 07/04, 11/04 e 13/04 de 2017, às páginas 10, 12 e 10, respectivamente. 03.
PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito
a voto. Presente também à Assembleia a Sra. Maria Aparecida Garcia, Diretora de Talentos
Humanos da Companhia. 04. MESA: Presidente, Jean Carlos Borges. Secretário “ad hoc”,
Luciano Roberto Pereira. 05. ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2016. b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a
distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. c)
Deliberar sobre a quantidade de membros que irão compor o Conselho de Administração pelo
próximo exercício. d) Eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração da
Companhia pelo próximo exercício. e) Eleição dos membros que irão compor o Conselho
Fiscal e fixação da remuneração anual Global. f) Deliberar sobre a fixação da remuneração
anual Global da Administração da Companhia. g) Deliberar sobre a proposta de capitalização
de parte do saldo da conta de reserva de lucros, por meio de aumento do capital social da
Companhia. h) Deliberar sobre a proposta de alteração da composição, funções e
competências dos órgãos da administração constantes no Estatuto Social da Companhia. i)
Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que
se encerrará em 31 de dezembro de 2017, nos termos do artigo 196 da Lei n.º 6.404/76,
conforme alterada. j) Deliberar sobre a proposta de alteração do jornal em que a Companhia
realizará as publicações legais para os próximos exercícios sociais. 06. DELIBERAÇÕES:
Por unanimidade dos presentes, salvo os legalmente impedidos ou aqueles que, por ventura,
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se abstiveram, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Aprovada a lavratura da presente
ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas
presentes, na forma do Artigo 130, §1º e §2º, da Lei n.º 6.404/76. b) Aprovados o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2016, publicadas em 14/02/2017, com pareceres favoráveis do Conselho Fiscal, do
Conselho de Administração e dos Auditores Externos Ernst & Young Auditores
Independentes S/S. c) Aprovada a distribuição de dividendos no valor total de R$
63.887.119,73 (sessenta e três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e dezenove reais
e setenta e três centavos). d) Aprovada que o Conselho de Administração será composto por
10 (dez) membros para o exercício social corrente. e) Aprovada a eleição do Conselho de
Administração da Companhia, pelo próximo exercício anual, passando referido órgão a
funcionar com a seguinte composição: Presidente – LUIZ ALBERTO GARCIA, brasileiro,
casado, engenheiro e empresário, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, n.º 800,
Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador
da Cédula de Identidade RG M-3.528.542 SSP/MG e inscrito no CPF/MF. sob o n.º
004.953.606-00; Vice-Presidente - LUIZ ALEXANDRE GARCIA, brasileiro, casado,
economista e empresário, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, Granja
Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da
Cédula de Identidade RG M-1.214.924 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 546.861.80600; e Membros: MARIANNA GARCIA MALACHIAS ANDRADE, brasileira, casada,
empresária, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, Granja Marileusa, CEP:
38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portadora da Cédula de
Identidade RG MG 11.473.251 SSP/MG e inscrita no CPF/MF. sob o n.º 071.872.356-23;
ELIANE GARCIA MELGAÇO, brasileira, casada, empresária, com endereço comercial na
Rua Lapa do Lobo, n.º 800, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, portadora da Cédula de Identidade RG MG 3.357.050 SSP/MG e
inscrita no CPF/MF sob o n.º 436.887.306-82; ELEUSA MARIA GARCIA MELGAÇO,
brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, com endereço
comercial na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800,
parte, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, portadora da Cédula de Identidade RG MG
3.357.044 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o n.º 777.622.076-00; JOSÉ LUCIANO
DUARTE PENIDO, brasileiro, engenheiro, casado, com endereço comercial na Rua
Fidêncio Ramos, n.º 302, 3º andar, Edifício Vila Olímpia Corporate, Torre B, Vila Olímpia,
CEP:

04551-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de

Identidade RG n.º M-3.764.122 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 091.760.806-25;
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SERGIO ALAIR BARROSO, brasileiro, casado, economista, com endereço na Avenida
Washington Luís, n.º 1.576, Apto 122 - Ypê, Chácara Flora, CEP: 04.662-002, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade 8.100.986-0 SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob o n.º 609.555.898-00; AGUINALDO DINIZ FILHO, brasileiro, casado,
advogado, com endereço na Rua Alumínio, n.º 225 – Apto 1201, Serra, CEP: 30.220-090,
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade 43.972
OAB/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 066.570.876-91; SILVIO JOSÉ GENESINI
JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro de produção, com endereço na Rua Pedroso
Alvarenga, n.º 760 – Apto 142, Itaim Bibi, CEP: 04.531-002, Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, portador da Cédula de Identidade 561.03.59 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o
n.º 607.689.408-34; e NELSON PACHECO SIROTSKY, brasileiro, casado, administrador
de empresas, com endereço na Avenida Érico Verissimo, n.º 400 – 6° Andar, Menino Deus,
CEP: 90.160-180, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador da Cédula
de Identidade 9001913491 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n.º 147.576.050-72. Os
conselheiros eleitos nesta oportunidade declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de
condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade. Os senhores Geraldo Sardinha Pinto Filho e Divino Sebastião de Souza,
renunciaram ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, não tendo
sido reeleitos para o próximo mandato. f) Aprovada a eleição do Conselho Fiscal, que passa a
ser composto por 4 (quatro) membros efetivos e 4 (quatro) membros suplentes, sendo eleitos:
como membro efetivo, GERALDO BATISTA CAETANO, brasileiro, casado, contador, com
endereço na Avenida Princesa Izabel, n.º 1267, Centro, CEP: 38.400-192, na Cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n.º MG 10.759.764
SSP/MG e inscrito no CPF/MF. Sob o n.º 123.849.256-87; e como membro suplente,
UBIRAJARA CHAGAS MALDONADO, brasileiro, casado corretor de seguros, com
endereço comercial na Rua Duque de Caxias, n.º 75, Centro, CEP: 38.400-142, Cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n.º. 1.770.360 SSP/SP
e inscrito no CPF/MF. sob o n.º 061.566.498-91; como membro efetivo, GILBERTO
SARAMAGO GATTI, brasileiro, divorciado, advogado, com endereço na Rua Bernardino
Fonseca, n.º 49, General Osório, CEP: 38.400-220, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, portador da Cédula de Identidade n.º 46.576 OAB/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º
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138.699.226-72; e como membro suplente, OZÓRIO MARQUES FERREIRA NETO,
brasileiro, casado, contador, com endereço comercial na Rua João Severiano Rodrigues da
Cunha, n° 860 – Vila dos Ipês, Jardim Karaíba, CEP: 38.411-356, na Cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identificação n.º 96.647 – OAB/MG e inscrito
no CPF/MF n.º 080.335.446-00, como membro efetivo, DILSON DALPIAZ DIAS, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, com endereço na Rua Bueno Brandão, n.º 19, Osvaldo
Resende, CEP: 38.400-378, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da
Cédula de Identidade n.º 6.757.213-3 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n.º 061.200.91653; e como membro suplente, ROGÉRIO MONTALVÃO ELIAN, brasileiro, casado,
administrador de empresas, com endereço na Avenida João Pinheiro, n.º 1.154, Centro, CEP:
38.400-124, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade
n.º M 44.308 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 130.329.336-68, como membro
efetivo, MANUEL JEREMIAS LEITE CALDAS, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,
com endereço na Av. Lucio Costa, nº 6.700/1003, Barra da Tijuca, CEP 22.795-006, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF n.º 535.866.207-30 e
Carteira Nacional de Habilitação sob o n.º de registro 00079429616 Detran/RJ, e como
membro suplente, MARISSA ROSE VEGELE RENAUD, brasileira, solteira, economista,
com endereço na Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 750, apartamento 1.108, Bairro
Copacabana, CEP 22.050-002, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
inscrita no CPF n.º 140.877.837-82 e no RG n.º 24.290.298-9, os três primeiros membros do
Conselho Fiscal foram eleitos pelo acionista ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES e o Sr. Manuel Jeremias Leite Caldas e Sra. Marissa Rose Vegele Renaud
foram eleitos pelos acionistas Ricardo de Andrade Linhares e Paulo Bruno Fonseca Lorena de
Araújo, sendo remunerados os membros efetivos, no montante global anual de R$ 187.052,80
(cento e oitenta e sete mil, cinquenta e dois reais e oitenta centavos), a partir de 1º de maio de
2017 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2018. Além da remuneração acima
fixada, os membros em exercício do Conselho Fiscal terão direito ao reembolso das despesas
de locomoção e estadia necessárias ao desempenho das suas funções, sempre com o mesmo
tratamento, limites e critérios observados pelos empregados da Companhia, sendo certo que
os membros suplentes somente serão remunerados nos casos em que exercerem a titularidade
em virtude de vacância, impedimento ou ausência do respectivo membro titular. Os membros
do Conselho Fiscal eleitos nesta oportunidade declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de
condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
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peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade. Em virtude da deliberação deste item f o Art. 23 caput do Estatuto Social da
Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 23 – O Conselho Fiscal, quando
instalado, será composto por 04 (quatro) membros, e suplentes em igual número, eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com observância da Lei 6.404/1976. g) Aprovado a
alteração da denominação do cargos de Diretor Vice-Presidente de Operações para VicePresidente de Negócios, bem como suas competências específicas, de Diretor de Operações e
Tecnologia para Diretor de Tecnologia, bem como suas competências específicas. h)
Aprovado a exclusão dos cargos de Diretor Comercial de Varejo e Diretor Comercial de
Empresas, bem como suas competências específicas. i) Em virtude das deliberações g) e h),
passam os Art. 12, 13 e 15 a vigorarem com a seguinte redação:
Art. 12 - A Diretoria estatutária, com mandato de 03 (três) anos, será composta de 01 (um)
Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente de Negócios, 01 (um) Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, 01 (um) Diretor de Talentos Humanos, 01 (um)
Diretor de Tecnologia, 01 (um) Diretor de Negócios Atacado e 01 (um) Diretor de Estratégia
e Regulatório, os quais deverão permanecer nos respectivos cargos até a investidura de seus
sucessores, podendo, entretanto, serem destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração.
§1º - Os Diretores investem-se nos seus cargos mediante a assinatura do termo de posse
lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, estando dispensados de prestação de
caução.
§2º - O Diretor Presidente pode nomear formalmente o seu substituto. Não ocorrendo
nomeação, nas ausências e impedimentos eventuais do Diretor Presidente, o mesmo será
substituído pelo Diretor imediato, conforme ordem da relação de cargos constante no caput
deste artigo.

Art. 13 - Compete à Diretoria estatutária:
I - Representar a Sociedade, em Juízo ou fora dele, em todos os atos necessários à condução
do objeto social, bem como perante os acionistas, público em geral, empresas privadas e
Administração Pública e no relacionamento com quaisquer entidades;
II - Aprovar o estabelecimento de representação da Sociedade em qualquer parte do
território nacional ou exterior;
III - Elaborar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, submetendo-os
ao Conselho Fiscal, quando instaurado, aos auditores independentes e ao Conselho de
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Administração, que, por sua vez, submeterá referidos documentos à aprovação da Assembleia
Geral;
IV - Estabelecer objetivos, políticas e diretrizes específicas da gestão operacional;
V - Implementar as diretrizes estratégicas e a orientação geral dos negócios fixadas pelo
Conselho de Administração;
VI - Aprovar o plano de cargos, o quadro pessoal, a tabela de remuneração e o regulamento
de pessoal da Sociedade, observada a Política de Remuneração;
VII - Aprovar, por meio de formalização em ata da Diretoria, a constituição de ônus reais
sobre bens da Sociedade e qualquer outra forma de outorga de garantias, para concessão de
garantias em favor da Sociedade ou coligadas e controladas, observados os limites
estabelecidos neste Estatuto Social, sendo vedadas tais prestações para obrigações de
qualquer pessoa física ou para obrigações de terceiros fora das empresas sob controle direto
ou indireto da Algar S/A Empreendimentos e Participações;
VIII - Reunir mediante convocação por escrito do Diretor Presidente ou de qualquer um de
seus membros, decidindo por maioria de votos, presente a maioria dos Diretores, cabendo ao
Diretor Presidente além do voto comum, o de qualidade. Na ausência do Diretor Presidente,
a prerrogativa de proferir voto de qualidade, será transferida ao Diretor substituto conforme
§2° Art. 12 supra;
IX - Deliberar sobre assuntos julgados pelo Diretor Presidente ou pelos demais Diretores,
como de competência colegiada da Diretoria ou a ela atribuídos pelo Conselho de
Administração, pela Lei, pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral;
X - Cumprir o objeto social e as atividades, observando os limites e responsabilidades
constantes neste Estatuto Social; e
XI - Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração,
pelas Assembleias Gerais, pela Lei, pelo Estatuto Social, regimentos, diretrizes, normas e
políticas corporativas.

Art. 15 - São competências específicas dos cargos da Diretoria estatutária:
I - Diretor Presidente:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em
geral, podendo, nos termos deste Estatuto, nomear procuradores em conjunto com
outro Diretor Estatutário;
b. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
c. Superintender as atividades da administração executiva da Sociedade, coordenando
e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria;
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d. Elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano anual de negócios e o
orçamento anual da Sociedade, e suas revisões periódicas, responsabilizando-se
pelo seu cumprimento;
e. Assegurar à Sociedade a realização de atividades voltadas para a criação e
divulgação das ações de Planejamento Estratégico que venham a garantir a sua
continuidade através da diferenciação e identificação de oportunidades a serem
exploradas;
f. Executar as diretrizes e supervisionar todas as atividades da Sociedade,
dimensionar e gerir adequadamente os riscos gerais dos negócios, definir as
estratégias operacionais, garantir o desenvolvimento sustentável da Sociedade, a
consolidação da marca e da imagem institucional;
g. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
h. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas.
II - Diretor Vice-Presidente de Negócios:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Dirigir as atividades das áreas Comercial, Marketing, Operação, Negócios com
Operadoras, de maneira funcional e indireta, exceto para as questões operacionais;
c. Relacionar com Clientes em todos os canais de venda e atendimento, avaliando
índices de satisfação, implementando ações de melhorias e assegurando o
crescimento da Sociedade;
d. Reter e fidelizar a carteira de Clientes;
e. Desenvolver e implantar estratégias de vendas, políticas comerciais e estrutura para
canais;
f. Desenvolver ações regionais e apoiar as estratégias de marketing;
g. Cogerenciar o processo de construção da arquitetura estratégica da Sociedade,
compreendendo o diagnóstico estratégico, competências centrais, objetivos
estratégicos, metas de curto e longo prazo;
h. Executar o gerenciamento estratégico por meio dos indicadores de performance e da
definição de metas de longo prazo, acompanhando os objetivos funcionais das
diversas diretorias vinculadas e os planos de ação;
i. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
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j. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas.
III - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Dirigir e coordenar as áreas de planejamento financeiro, faturamento, crédito e
cobrança, controladoria, controle de ativos, financeiro, tesouraria e de relações
com investidores, supervisionando o desempenho e os resultados destas áreas de
acordo com as metas estabelecidas;
c. Gerenciar os riscos gerais da Sociedade, especificamente com relação a crédito e
inadimplência, câmbio, níveis de juros e de endividamento, bem como todas as suas
posições financeiras;
d. Promover estudos e propor alternativas para manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro da Sociedade;
e. Preparar as demonstrações financeiras da Sociedade assegurando a qualidade das
informações econômico-financeiros quanto

à confiabilidade, transparência,

consistência e prazos;
f. Gerenciar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos
requisitos legais, administrativos, fiscais e contratuais das operações, interagindo
com os órgãos da Sociedade e com as partes envolvidas, inclusive administrando e
otimizando os recursos financeiros aplicados;
g. Responsabilizar-se pela contabilidade da Sociedade para atendimento das
determinações legais e regulatórias aplicáveis tomando as providências para manter
atualizado o registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores
Mobiliários e instituições onde seus valores mobiliários sejam admitidos à
negociação;
h. Manter relacionamento, contatos e representar a Sociedade perante a Comissão de
Valores Mobiliários, instituições financeiras e aquelas em que seus valores
mobiliários sejam admitidos à negociação, órgãos ligados ao mercado de capitais,
público investidor, bem como fornecedores nos assuntos pertinentes a esta
Diretoria;
i. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
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j. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas.

IV - Diretor de Talentos Humanos:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Planejar, definir, coordenar e controlar as operações, atividades e projetos de
talentos humanos da Sociedade responsabilizando-se pelos processos de admissão,
desligamento, pagamentos, controles trabalhistas e legais específicos, bem como
relacionamento com sindicatos e pela definição e gestão das políticas e
procedimentos de administração salarial e de benefícios;
c. Implementar políticas, projetos, planos e ações de gestão de Talentos Humanos, em
harmonia com as políticas corporativas de Talentos Humanos, visando garantir a
atração, retenção e desenvolvimento dos Talentos necessários ao plano estratégico
da Sociedade;
d. Relacionar-se com sindicatos e conduzir as negociações coletivas da Sociedade;
e. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
f. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas.

V - Diretor de Tecnologia:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Dirigir as atividades de Tecnologia, Engenharia, Redes, Segurança da Informação,
e Infraestrutura;
c. Assegurar a infraestrutura útil e/ou necessária às operações, através da gestão
eficiente dos projetos, aquisições, construção, montagem, planejamentos e gestão
eficiente de uso técnico;
d. Buscar novas tecnologias por meio de contatos e negociações com fornecedores de
produtos e serviços;
e. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e
f. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas.
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VI - Diretor de Negócios Atacado:
a. Representar a Sociedade em todos os atos relacionados ao atendimento,
comercialização e entrega dos produtos referentes às Ofertas de Referência dos
Produtos no Mercado de Atacado, nos termos do Plano Geral de Metas de
Competição – PGMC, aprovado pela Resolução n.º 600, de 8 de novembro de 2012,
da Agência Nacional de Telecomunicações e eventuais alterações.
VII - Diretor de Estratégia e Regulatório:
a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em
geral;
b. Cogerenciar a execução das atividades voltadas para a criação e divulgação das
ações de Planejamento Estratégico que venham a garantir a sua continuidade
através da diferenciação e identificação de oportunidades a serem exploradas;
c. Assegurar a devida Governança Regulatória, específica para o setor de
telecomunicações, visando o atendimento e cumprimento das obrigações das
autorizações e concessões sob controle da Sociedade; e
d. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais,
pelo Conselho de Administração, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas.
k) Aprovado que os membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e
da Diretoria da Companhia serão remunerados por suas funções, no montante global anual de
até R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). l) Aprovado aumento do capital social da
Sociedade, passando de R$ 521.420.604,87 (quinhentos e vinte e um milhões, quatrocentos e
vinte mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e sete centavos), para R$ 721.420.604,87
(setecentos e vinte e um milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e
sete centavos), ou seja, um aumento de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais),
mediante conversão de parte do saldo de reserva de retenção de lucros, sem emissão de novas
ações. Em virtude da presente deliberação, passa o Artigo 7º do Estatuto Social da Sociedade,
passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 7º. O capital social, inteiramente subscrito e
integralizado, é de R$ 721.420.604,87 (setecentos e vinte e um milhões, quatrocentos e vinte
mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e sete centavos), dividido em 282.820 (duzentas e
oitenta e duas mil oitocentas e vinte) ações ordinárias, 57.792 (cinquenta e sete mil
setecentas e noventa e duas) ações preferenciais classe A e 4.349 (quatro mil trezentas e
quarenta e nove) ações preferenciais classe B, todas nominativas e sem valor nominal. m)
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Aprovada a alteração do jornal das publicações legais da Companhia, passando do Jornal
Hoje em Dia para o Jornal Diário do Comércio. n) Aprovado o orçamento de capital para o
exercício de 2017, no valor de R$ 252.400.000,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões e
quatrocentos mil reais). 07. ABSTENÇÃO DE VOTOS: Das deliberações tomadas, houve
abstenção dos votos dos acionistas Sr. Paulo Bruno Fonseca de Araújo e Sr. Ricardo de
Andrade Linhares, salvo com relação à indicação dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal. 08. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam a via física desta ata, para fins de arquivo no
livro de registro de atas, o Presidente da Mesa Sr. Jean Carlos Borges, o Secretário “ad hoc”
Sr. Luciano Roberto Pereira, a acionista ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES (p.p Danilo de Andrade Fernandes), e a Diretora de Talentos Humanos –
Maria Aparecida Garcia, os acionistas RICARDO DE ANDRADE LINHARES e PAULO
BRUNO FONSECA LORENA DE ARAÚJO (p.p Maria Karina Perugini). Assinam por meio
de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr.
Luciano Roberto Pereira, na qualidade de Secretário “ad hoc”, certificando que a mesma é
cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e o Sr. Danilo de Andrade Fernandes, OAB/MG
128.797, na qualidade de advogado. Uberlândia, 25 de abril de 2017.

Luciano Roberto Pereira
Secretário “ad hoc”

p.p Danilo de Andrade Fernandes
ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

p.p Maria Karina Perugini
RICARDO DE ANDRADE LINHARES

p.p Maria Karina Perugini
PAULO BRUNO FONSECA LORENA DE ARAÚJO
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