
10 BELÉM, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2016

CNPJ/MF nº 13.611.567/0001-46 - NIRE 15300019699
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08/04/16

Data/horário/local: Em 8/4/16, às 9h, na sede social da Hidrovias de Brasil - Miritituba S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Cidade de Itaituba/PA, no Loteamento Gleba Santa Cruz, s/nº, Bairro Miritituba 
Povoado, CEP 68191-400, complemento: pass projetada 10 DNER. Mesa: René Pinte da Silva - Pre-
sidente, e Daniel Rocha da Silva - Secretário. Convocação e presença: Dispensada, tende em vista a 
presença da única acionista, conforme e disposto no art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S.A.”). A acionista considera sanada a falta de publicação dos anúncios previstos no art. 133 
da Lei das S.A., nos termos de §4º de referido dispositivo legal, com o que se cumpriram as formalida-
des para a realização desta Assembleia. Ordem do dia: deliberar sobre: (i) os termos e condições e a 
celebração, pela Companhia, inclusive para outorgar  ança, dos contratos de  nanciamento estruturado 
(Project Finance), pela Hidrovias de Brasil - Vila de Conde S.A. (“HB Vila de Conde”), como tomadora, 
com o BNDES, e Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”) e o Banco de Brasil S.A. (“BB”), como  nanciadores, tendo 
como garantidoras a Companhia, a Hidrovias de Brasil - Holding Norte S.A. (“HB Holding Norte”), a Hi-
drovias de Brasil - Navegação Norte S.A. (“HB Navegação Norte” e, em conjunto com a Companhia e a 
HB Vila de Conde, “SPEs”) e a Hidrovias de Brasil S.A. (“Hidrovias”), no valor de até R$430.000.000,00, 
sendo parte deste valor  nanciado diretamente pelo BNDES e o restante por meio de repasses do Itaú 
e BB (“Financiamentos FINEM”), conforme os termos aprovados pelo BNDES por meio das Decisões 
de Diretoria de BNDES (“DEC.DIR”) nº 856/2015 e 857/2015, de 18/12/15, alteradas pela DEC.DIR 
179/2016, de 5/4/16; (ii) a rati cação dos termos e condições e da aprovação da celebração, pela Com-
panhia, inclusive para outorgar  ança, dos contratos de  nanciamento estruturado (Project Finance) 
entre a HB Navegação Norte, como tomadora, e BNDES, como  nanciador, e a Companhia, HB Holding 
Norte, HB Vila do Conde e a Hidrovias, como garantidoras, no valor de até R$96.000.000,00, provenien-
tes do Fundo da Marinha Mercante (FMM), conforme os termos aprovados pelo BNDES por meio da 
DEC.DIR nº 855/2015, de 18/12/15, alterada pela DEC.DIR 179/2016, de 6/4/16 (“Financiamento FMM” 
e, em conjunto com os Financiamentos FINEM, os “Financiamentos de Longo Prazo”); (iii) a outorga, 
pela Companhia, de pacote de garantias no âmbito dos Financiamentos de Longo Prazo, em favor 
dos credores dos Financiamentos de Longo Prazo, consistente nas seguintes garantias (em conjunto, 
“Pacote de Garantias”): (a) aval ou  ança, conforme aplicável, a ser outorgado pela Companhia No caso 
de  ança, a Companhia, está autorizadas a  rmá-la de forma solidária com a tomadora do crédito, com 
renúncia expressa aos benefícios dos arts. 366, 827 e 838 do Código Civil Brasileiro; (b) como interve-
niente, penhores ou alienações  duciárias de 100% das ações emitidas pela Companhia, a serem outor-
gadas pela HB Holding Norte; (c) cessões  duciárias e cessões condicionais, a serem outorgadas pela 
Companhia, de direitos e posições contratuais de sua titularidade; (d) alienações  duciárias, a serem 
outorgadas pela Companhia, de máquinas, equipamentos e seus componentes; e (e) hipotecas, a serem 
outorgadas pela Companhia sobre os imóveis nos quais estão sendo desenvolvidos, pela Companhia, 
os projetos  nanciados por meio dos Financiamentos de Longo Prazo. (iv) a assunção, pela Companhia, 
das obrigações especiais descritas nos instrumentos de crédito e de garantia respectivos, principalmen-
te, mas sem limitação, com relação às obrigações de suporte de capital. Deliberações tomadas por 
unanimidade: (i) aprovar a outorga, pela Companhia, de  ança no âmbito dos Financiamentos FINEM, 
com renúncia expressa aos benefícios dos arts. 366, 827 e 838 do Código Civil Brasileiro; (ii) aprovar 
a outorga, pela Companhia, de  ança no âmbito dos Financiamento FMM, com renúncia expressa aos 
benefícios dos arts. 366, 827 e 838 do Código Civil Brasileiro; (iii) rati car e aprovar a celebração, pela 
Companhia, do Pacote de Garantias. Referidos instrumentos de garantia, aprovados nesta ata, integram 
o  nanciamento estruturado (Project Finance) para o “Projeto Norte” da Companhia, HB Navegação Nor-
te e HB Vila do Conde, que engloba a construção de uma Estação de Transbordo de Cargas - ETC, de 
ativos de navegação  uvial e de um Terminal de Uso Privado - TUP, respectivamente no Estado do Pará; 
e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a concretização das 
deliberações ora aprovadas, inclusive celebrar todos os documentos, rati car atos já praticados, nego-
ciar termos e condições, bem como praticar todos os atos necessários à efetivação dos Financiamentos 
de Longo Prazo, incluindo, mas sem limitação, instrumentos de crédito acessórios e os documentos que 
irão compor o Pacote de Garantias, inclusive procurações. Encerramento e lavratura da ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o disposto no art. 130, §1º da Lei das S.A., a qual, 
reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Presidente: René Pinto da Sil-
va; Secretário: Daniel Rocha da Silva. Acionista: Hidrovias do Brasil - Holding Norte S.A., p. René Pinto 
da Silva e Carlos Augusto Pasqualetto Chies. A presente ata é cópia  el da lavrada em livro próprio. SP, 
8/4/16. Mesa: René Pinto JUCEPA nº 20000472729 em 19/4/16. Marcelo Cebolão - Secretária-Geral.

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.672/0001-52 - NIRE 15300019672
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08/04/16

Data/horário/local: Em 8/4/16, às 8h, na sede social da Hidrovias do Brasil - Vila do Conde S.A. (“Com-
panhia”), localizada na Cidade de Barcarena/PA, na Av. Verde e Branco, s/nº, Bairro Itupanema, CEP 
68445-000. Mesa: René Pinto da Silva - Presidente, e Daniel Rocha da Silva - Secretário. Convocação 
e presença: Dispensada, tendo em vista a presença da única acionista, conforme o disposto no Art. 
124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). A acionista considera sanada a falta de 
publicação dos anúncios previstos no Art. 133 da Lei das S.A., nos termos do §4º de referido dispositivo 
legal, com o que se cumpriram as formalidades para a realização desta Assembleia. Ordem do dia:
deliberar sobre: (i) os termos e condições e a celebração, pela Companhia, inclusive para outorgar 
 ança, dos contratos de  nanciamento estruturado (Project Finance), pela Companhia, como tomadora, 
com o BNDES, o Itaú Unibanco S.A. (“ltaú”) e o Banco do Brasil S.A. (“BB”), como  nanciadores, tendo 
como garantidoras a Hidrovias do Brasil - Miritituba S.A. (“HB Miritituba”), a Hidrovias do Brasil - Holding 
Norte S.A. (“HB Holding Norte”), a Hidrovias do Brasil - Navegação Norte S.A. (“HB Navegação Norte” 
e, em conjunto com a Companhia e a HB Miritituba, “SPEs”) e a Hidrovias do Brasil S.A (“Hidrovias”), 
no valor de até R$430.000.000,00, sendo parte deste valor  nanciado diretamente pelo BNDES e o 
restante por meio de repasses do Itaú e BB (“Financiamentos FINEM”), conforme os termos aprovados 
pelo BNDES por meio das Decisões de Diretoria do BNDES (“DEC.DIR”) nºs 856/2015 e 857/2015, 
de 18/12/15, alteradas pela DEC.DIR 179/2016, de 5/4/16; (ii) a rati cação dos termos e condições 
e da aprovação da celebração, pela Companhia, inclusive para outorgar  ança, dos contratos de  -
nanciamento estruturado (Project Finance) entre a HB Navegação Norte, como tomadora, o BNDES 
como  nanciador, e a Companhia, HB Holding Norte, HB Miritituba e a Hidrovias, como garantidoras, 
no valor de até R$96.000.000,00, provenientes do Fundo da Marinha Mercante (FMM), conforme os 
termos aprovados pelo BNDES por meio da DEC.DIR nº 855/2015, de 18/12/15, alterada pela DEC.
DIR 179/2016, de 6/4/16 (“Financiamento FMM” e, em conjunto com os Financiamentos FINEM, os 
“Financiamentos de Longo Prazo”); (iii) a outorga, pela Companhia, de pacote de garantias no âmbito 
dos Financiamentos de Longo Prazo, em favor dos credores dos Financiamentos de Longo Prazo, 
consistente nas seguintes garantias (em conjunto, “Pacote de Garantias”): (a) aval ou  ança, conforme 
aplicável, a ser outorgado pela Companhia. No caso de  ança, a Companhia está autorizadas a  rmá-Ia 
de forma solidária com a tomadora do crédito, com renúncia expressa aos benefícios dos arts. 366, 827 
e 838 do Código Civil Brasileiro (b) como interveniente, penhores ou alienações  duciárias de 100% das 
ações emitidas pela Companhia, a serem outorgadas pela HB Holding Norte; (c) cessões  duciárias e 
cessões condicionais, a serem outorgadas pela Companhia, de direitos e posições contratuais de sua ti-
tularidade; (d) alienações  duciárias, a serem outorgadas pela Companhia, de máquinas, equipamentos 
e seus componentes; e (e) hipotecas, a serem outorgadas pela Companhia, sobre os imóveis nos quais 
estão sendo desenvolvidos, pela Companhia, os projetos  nanciados por meio dos Financiamentos de 
Longo Prazo. (iv) a assunção, pela Companhia, das obrigações especiais descritas nos instrumentos 
de crédito e de garantia respectivos, principalmente, mas sem limitação, com relação às obrigações de 
suporte de capital. Deliberações tomadas por unanimidade: (i) aprovar os termos e condições e a 
celebração dos Financiamentos FINEM; (ii) aprovar a outorga, pela Companhia, de  ança no âmbito 
dos Financiamento FMM, com renúncia expressa aos benefícios dos arts. 366, 827 e 838 do Código 
Civil Brasileiro; (iii) rati car e aprovar a celebração, pela Companhia, do Pacote de Garantias. Referidos 
instrumentos de garantia, aprovados nesta ata, integram o  nanciamento estruturado (Project Finance) 
para o “Projeto Norte” da HB Miritituba, HB Navegação Norte e Companhia, que engloba a construção 
de uma Estação de Transbordo de Cargas - ETC, de ativos de navegação  uvial e de um Terminal de 
Uso Privado - TUP, respectivamente, no Estado do Pará; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a pra-
ticar todos os atos necessários para a concretização das deliberações ora aprovadas, inclusive celebrar 
todos os documentos, rati car atos já praticados, negociar termos e condições, bem como praticar todos 
os atos necessários à efetivação dos Financiamentos de Longo Prazo, incluindo, mas sem limitação, 
instrumentos de crédito acessórios e os documentos que irão compor o Pacote de Garantias, inclusive 
procurações. Encerramento e lavratura da ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados 
os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, 
conforme o disposto no Art. 130, §12 da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e 
por todos os presentes assinada. Presidente: René Pinto da Silva; Secretário: Daniel Rocha da Silva. 
Acionista: Hidrovias do Brasil - Holding Norte S.A., p. René Pinto da Silva e Carlos Augusto Pasqualetto 
Chies. A presente ata é cópia  el da lavrada em livro próprio. SP, 08/4/16. Mesa: René Pinto da Silva - 
Presidente; Daniel Rocha da Silva - Secretário. Acionista: René Pinto da Silva - Diretor; Carlos Augusto 
Pasqualetto Chies - Diretor. JUCEPA nº 20000472730 em 19/4/16. Marcelo Cebolão - Secretário-Geral.

HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.


