EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
CNPJ nº 42.515.882/0001-78
NIRE nº 33300115765

107ª AGE

15/10/2020

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(...) ITEM I: Demanda apresentada pelo Presidente da Companhia, após a identificação
de vício no ato convocatório, face à ausência de publicação do respectivo edital de
convocação no Diário Oficial do Estado e em jornais de grande circulação, em que pese
todos os acionistas tenham sido previamente convocados para a 105ª AGE, realizada em
28 de janeiro de 2020, por correspondência eletrônica, tornando assim passível de
anulação as eleições ali ocorridas, uma vez que a mesma não contou com a participação
de 100% dos acionistas. Na intenção de sanar o vício, o Presidente da Companhia propõe
a ratificação das deliberações e das eleições ocorridas na referida Assembleia, nesta
Assembleia Geral Extraordinária regularmente convocada, bem como a convalidação dos
atos praticados pelos Conselheiros eleitos desde a 105ª AGE até o presente momento,
retroagindo seus efeitos, mediante aplicação analógica do parágrafo único do artigo 285
da Lei 6404/76. Submetido o assunto para deliberação, a ratificação das eleições e das
deliberações ocorridas na 105ª Assembleia Geral Extraordinária, bem como a
convalidação dos atos praticados pelos Conselheiros, foi aprovada, por unanimidade, por
todos os acionistas presentes.
ITEM II: Submetido aos Acionistas o parecer do Comitê de Elegibilidade da NUCLEP que
concluiu não existir impedimento para o eleito exercer a função, nos termos da Lei nº
13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016, pelo voto unânime dos acionistas presentes,
foi reconduzido o Sr. MARCOS SAMPAIO OLSEN, brasileiro, casado, militar, portador da
cédula de identidade nº 347027 – Marinha do Brasil, CPF nº 607.695.997-53, com
domicílio na Rua Vicente Leporace, n.º 350, apto. 104, Recreio dos Bandeirantes – Rio de
Janeiro – RJ, CEP: 22795-475, para representar o Ministério da Economia, para exercer a
função de Conselheiro no Conselho de Administração da NUCLEP, com mandato até
15/07/2022.
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ITEM III: Após análise do parecer elaborado pelo Comitê de Elegibilidade da NUCLEP, no
qual considerou não existir impedimento para o exercício da função pelo indicado, nos
termos da Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016, os Acionistas aprovaram, por
unanimidade, a indicação para a função de Conselheiro de Administração, como
representante do Ministério da Economia, o Sr. CONRADO ENGEL, brasileiro, casado,
engenheiro de aeronáutica, portador da cédula de identidade nº 12.849.016-7 SSP/PR,
CPF nº 025.984.758-52, residente e domiciliado na Rua Horácio Lafer n.º 500, apto. 1101,
São Paulo - SP, CEP: 04538-002 na forma do Estatuto Social da Companhia, em
substituição à Conselheira Sra. Julieta Costa Cunha, para exercer mandato até o dia
15/07/2022.
ITEM IV: Submetido aos Acionistas o parecer do Comitê de Elegibilidade da NUCLEP que
concluiu não existir impedimento para o eleito exercer a função, nos termos da Lei nº
13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016, pelo voto unânime dos acionistas presentes,
foi eleito o Sr. ANDERSON MARCIO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, advogado, portador
da cédula de identidade nº 163029 OAB/RJ, CPF nº 009.741.924-90, com domicílio na
SQN 212, Bloco G, apto. 109 – Brasília - DF, CEP: 70864-070, como membro titular do
Conselho Fiscal da NUNCLEP, para representar o Ministério de Minas e Energia, em
substituição ao Sr. Francisco Carlos da Silva Junior.
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