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OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.  

NIRE: 3330016649-1 

CNPJ/MF: 02.318.346/0001-68 

COMPANHIA ABERTA 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

realizada no dia 04 de maio de 2016. 

 

1.   Hora, Data e Local:  

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2016, às 12 horas, na sede da Opportunity Energia e Participações S.A. 

(“Companhia”), localizada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar 

(parte), Centro.  

 

2. Convocação e Presença:  

Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de 

Administração da Companhia.  

 

3. Mesa:  

Presidente da Reunião:  Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim 

Secretária da Reunião:  Maria Aparecida Corcino Lamônica 

 

4. Ordem do Dia:  

(i) Eleger os membros da Diretoria da Companhia. 

(ii) Fixar a remuneração mensal dos administradores da Companhia para o exercício de 2016. 

 

5. Deliberações:  

Aberta a reunião foi colocado em deliberação o item (i) da ordem do dia. A unanimidade dos conselheiros aprovou 

a eleição dos seguintes Diretores da Companhia:  

 

(a) MARIA AMALIA DELFIM DE MELO COUTRIM, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de 

identidade nº 12.944 expedida pelo Corecon/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 654.298.507-72, residente e 

domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar 

(parte), Centro, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. 

 

(b) DANIEL PEDREIRA DOREA, brasileiro, casado, advogado e administrador, portador do documento de 

identificação RG 08582693-68, expedido pela SSP/BA, registrado no CPF sob o nº 007.966.045-25, com endereço 

comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar, Centro, 

para ocupar o cargo de Diretor Econômico-Financeiro da Companhia.  

 

Os Diretores acima qualificados terão mandato de 01 (um) ano, em conformidade com o Estatuto Social da 

Companhia, e declaram, na forma da lei, estarem desimpedidos para o exercício das atividades mercantis. 
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Por fim, foi colocado em deliberação o item (ii) da ordem do dia e a unanimidade dos conselheiros aprovou que 

cada Diretor e cada Conselheiro da Companhia farão jus a uma remuneração mensal de R$ 3.300,00 (três mil e 

trezentos reais) no exercício de 2016, obedecido o limite global fixado em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária da Companhia. 

 

6.  Encerramento:  

Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida 

e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.  

 

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 

 

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2016. 

 

 

 

 

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim   Maria Aparecida Corcino Lamônica 

(Presidente da Reunião)     (Secretária da Reunião) 


