MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2017
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”), instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados,
independentemente de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros
da Companhia, nos termos do parágrafo segundo, do artigo 17, do estatuto social da
Companhia, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e secretariada pela Sra.
Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia, realizou-se às 10:00 horas do dia 31 de
março de 2017, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621,
Estoril, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da Ordem do
Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por maioria dos votantes,
abstendo-se o Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, o Sr. Marcos Alberto Cabaleiro
Fernandez, e o Sr. Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza (a) aprovar a prestação de
garantia fidejussória na modalidade de aval, em garantia ao adimplemento da totalidade das
obrigações a serem assumidas pela MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.
o
(“MRL”), sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o n 02.578.564/0001-31, no
âmbito das emissões de cédulas de crédito bancário, junto ao Banco Votorantim S.A.
(“Votorantim”), no valor total de até R$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais)
(“CCBs”), bem como das obrigações assumidas pela MRL no “Instrumento Particular de
Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças” a ser celebrado entre a MRL, a
Companhia, o Votorantim e a Ápice Securitizadora S.A. (“Ápice” e “Contrato de Cessão”,
respectivamente); por maioria (b) aprovar a alienação fiduciária da totalidade das quotas das
sociedades de propósito específico (“SPEs”) e dos seus respectivos lucros, de titularidade da
Companhia, observado o disposto no Contrato de Cessão, nesta data ou futuramente, no
âmbito da securitização dos créditos imobiliários oriundos das CCBs, a ser formalizada por
meio de termo de securitização para emissão de certificados de recebíveis imobiliários, nos
o
termos da Lei n 9.514/97 e demais normativos Comissão de Valores Imobiliários
(“Securitização”); por unanimidade dos votantes (c) ratificar a constituição de garantia real
hipotecária sobre os imóveis matriculados sob os nº 179154, 179155, 186038 e 186039 do 3º
Registro de Imóveis de Campinas, Estado de São Paulo, no valor total de R$ 67.500.000,00
(sessenta e sete milhões e quinhentos mil reais), em favor da Campinas Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda., nos temos da escritura pública de confissão de dívida e garantia
hipotecária, lavrada no livro nº 2233, folhas nº98, do Cartório 9ª Ofício de Notas de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais; e (d) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos
os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas
nesta Reunião, sendo delegada à Diretoria da Companhia a competência para: (i) negociar e
celebrar todos os documentos no âmbito da operação de crédito aqui descrita e eventuais
aditamentos, conforme o caso, bem como realizar qualquer ato relacionado à operação de
crédito e a outorga das garantias em conformidade com o disposto acima; e (ii) praticar
quaisquer outros atos, bem como ratificar atos já praticados, tomar todas as demais
providências e medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das
deliberações desta Reunião, objetivando a realização da operação de crédito descrita acima.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi
assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 31 de março de 2017. Rubens Menin Teixeira de
Souza, Presidente da Mesa; Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia, Secretária da
Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Levi
Henrique; Fernando Henrique da Fonseca; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado;
Paulo Eduardo Rocha Brant; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza.
Declara-se para os devidos fins, de que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada
pelos presentes no livro próprio.
Confere com o original.
Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia
Secretária da Mesa
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