OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A.
CNPJ/MF Nº 75.609.123/0001-23
NIRE 41.300.078.424
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
I.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2018, às 9:00
horas, na sede social da Ouro Verde Locação e Serviço S.A. (“Companhia”), na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Bettega, n° 5.700, CIC, CEP 81.350-000.
II.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em face da presença de
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do
parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas em Assembleias Gerais da Companhia.
III.
PUBLICAÇÕES LEGAIS: As Demonstrações Financeiras, incluindo o relatório da
Administração, as notas explicativas e o relatório dos auditores independentes referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, foram publicadas no Diário Oficial do
Estado do Paraná, na edição do dia 12 de março de 2018, páginas 68 e 69, e no jornal
“Indústria & Comércio”, na edição do dia 12 de março de 2018, página A5.
IV.
MESA: Presidente: Sr. CELSO ANTONIO FRARE; Secretária: Sra. THAIZ FERRAZ
NUNES DE OLIVEIRA.
V.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação (i) das contas dos administradores, do
relatório da Administração e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 (ii) da proposta de compensação do
resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 com o saldo da
conta de lucros acumulados de exercícios anteriores, conforme aprovado na reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de março de 2018; e (iii) da
proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social
iniciado em 1º de janeiro de 2018.

V.
DELIBERAÇÕES: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade pelos
presentes:
(i)

Aprovar, por unanimidade dos votos dos presentes, sem ressalvas, com as abstenções
legais, as contas dos administradores, o relatório da Administração e as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017;

(ii)

Aprovar, nos termos do artigo 189 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, a compensação do prejuízo do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017, no valor de R$ 5.132.806,46 (cinco milhões, cento e trinta e

dois mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), o qual será integralmente
compensado com o saldo da conta de lucros acumulados.
(iii)

Fixar, por unanimidade dos votos presentes, o valor da remuneração global anual da
Administração para o exercício social de 2018, no valor de R$ 7.628.803,96 (sete
milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e três reais e noventa e seis centavos).

VI.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada
a presente ata na forma sumária, conforme concordância dos presentes, nos termos do artigo
130, §1º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
Curitiba, 30 de abril de 2018.

_______________________________
CELSO ANTONIO FRARE
Presidente e Acionista

_______________________________
KARLIS JONATAN KRUKLIS
Acionista

_______________________________
NOVO ORIENTE PARTICIPAÇÕES LTDA.
p.p. Celso Antonio Frare

_______________________________
THAIZ FERRAZ NUNES DE OLIVEIRA
Secretária

