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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2018
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, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e
secretariada pela Sra. Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia, realizou-se às 09 horas
do dia 05 de Fevereiro de 2018, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário
Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da ORDEM
DO DIA, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas: (a) Autorizar a outorga de
garantias fidejussórias, na modalidade fiança ou aval, em favor de sua controlada PRIME
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. (“Prime”), com a renúncia expressa aos benefícios
de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333,
parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 827, 829, parágrafo único, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da
Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada (“Código Civil”) e nos artigos 130 e 794 da Lei
nº 13.105, de 16/03/2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), conforme aplicável à
respectiva garantia; (b) Autorizar a outorga de garantias reais, em qualquer uma das modalidades
de cessão fiduciária de quotas de sua titularidade de emissão do fundo Itaú Maximiza Renda Fixa
Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, correspondentes a
105% (cento e cinco por cento) do valor total das respectivas operações de captação de recursos
às quais estejam vinculadas, cessão fiduciária de outros bens ou direitos, alienação fiduciária de
bens móveis e/ou imóveis, hipoteca, penhor ou qualquer outra modalidade de garantia real prevista
na legislação brasileira sobre quaisquer bens móveis e imóveis de propriedade da Companhia. A
outorga pela Companhia das garantias fidejussórias ou reais, nos termos dos itens “(a)” e “(b)”
acima, destina-se a garantir o cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Prime
em decorrência de operações de captação de recursos, no mercado de capitais local ou
internacional, inclusive, mas não se limitando, mediante a emissão de debêntures, notas
promissórias, ou outros títulos de dívida pela Prime (“Operações de Captação de Recursos”), no
valor individual de até R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais) (“Valor
Individual das Operações Não Liquidadas”), durante o período de 1 (um) ano, contado da data
da presente reunião do Conselho de Administração, sendo que a Companhia poderá ser
garantidora de Operações de Captação de Recursos da Prime, cuja distribuição pública seja
coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A., Itaú Unibanco S.A., ou qualquer outra entidade do seu grupo
econômico, desde que representem, ao mesmo tempo, valor garantido em montante global de até
R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais). As condições específicas de cada uma
das Operações de Captação de Recursos, inclusive valor de emissão, remuneração, data de
vencimento e encargos, estarão estabelecidas nas atas das Assembleias Gerais da Prime que
aprovarão as respectivas Operações de Captação de Recursos, sem que haja necessidade de nova
aprovação deste Conselho de Administração para a outorga da respectiva garantia, observado o
Valor Individual das Operações Não Liquidadas e o período de 1 (um) ano contado da presente
data; (c) Aprovar, ad referendum Assembleia, a reestruturação dos comitês estatutários, conforme
proposta da Diretoria Executiva, de modo que: (c.1) Os atuais Comitês de “Riscos e Compliance” e
de “Governança, Ética e Sustentabilidade”, passem a compor o Comitê de Governança e Ética;
(c.2) o atual Comitê de “Recursos Humanos” passe a operar sob a denominação Comitê de
Pessoas; (c.3) os atuais Comitês de “Comercial e Crédito”, de “Desenvolvimento Imobiliário” e de
“Produção”, passem a compor o Comitê de Operações. Quanto à composição, recomenda-se o
aumento da participação dos conselheiros independentes nos comitês estatutários e a redução da
participação de membros da Diretoria Executiva, de forma a assegurar-lhes maior autonomia e

proximidade com o Conselho de Administração da Companhia; (d) Aprovar a criação de comissões
de assessoramento da Diretoria Executiva, em substituição aos atuais comitês não estatutários,
quais sejam: (d.1) Comissão de Assuntos Jurídicos; (d.2) Comissão de Comunicação; (d.3)
Comissão de Governança Corporativa; (d.4) Comissão de TI e Inovação e (d.5) Comissão de
Clientes; (e) autorizar a Diretoria a tomar qualquer providência necessária à implementação das
deliberações acima, inclusive celebrar todos os documentos no âmbito das respectivas Operações
de Captação de Recursos, incluindo as garantias e eventuais aditamentos. Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo
Horizonte, 05 de fevereiro de 2018. 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; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza;
Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado; Paulo Eduardo Rocha Brant; Betania Tanure de
Barros; Sinai Waisberg. Declara-se, para os devidos fins, que há uma cópia fiel e autêntica
arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio.
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