MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2020
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., 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 Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia, realizou-se às 09:30 horas,
do dia 16 de março de 2020, na sede da Companhia, conforme artigo 20 e parágrafos do Estatuto Social. Participaram
por videoconferência os conselheiros Sr. Antonio Kandir, Sr. Leonardo Guimarães Corrêa e Sr. Silvio Romero de Lemos
Meira.
Participaram como convidados, os representantes da KPMG Auditores Independentes, os Srs. Marco Tulio Fernandes
Ferreira, Felipe Augusto Silva Fernandes e Marcelo de Angelo, a fim de apresentar e discutir os resultados do trabalho
de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia levantadas em 31 de dezembro
de 2019.
Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos:
(a) ratificar a Declaração de Independência realizada pela KPMG Auditores Independentes após a realização do
trabalho de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia levantadas em
31 de dezembro de 2019;
(b) aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acionistas para o dia 16 de abril de
2020, em conformidade com o parecer do Conselho Fiscal emitido em 02 de março de 2020, com a seguinte
ordem do dia: (i) deliberar e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a proposta de
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019; (iii) fixar a remuneração anual global
da administração para o exercício social de 2020 em R$ 40.000.000,00; (iv) deliberar sobre a alteração do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual aumento de capital aprovado pelo Conselho de
Administração e a ratificação do atual capital social da Companhia; (v) deliberar sobre a extinção do cargo de
Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário; (vi) deliberar sobre a divisão da Diretoria Executiva
Comercial e Crédito, de modo que a Companha passe a contar com dois Diretores Executivos na área para
atuação conjunta; e (vii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Socal da Companhia.
(c) aprovar o novo Programa de Recompra de Ações da Companhia (“Recompra”), nos termos do artigo 7º do seu
Estatuto Social e da Instrução CVM nº 567 de 2015 (“ICVM 567”), sendo todas as ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal (“Ações”), para permanência em tesouraria e eventual cancelamento ou alienação, sem
redução do capital social, com o objetivo de maximizar a geração de valor para os acionistas e/ou transferência

para beneficiários dos Planos de Outorga de Opções de Ações da Companhia. Ficam consignados os termos
da Recompra:
i. é de 15.000.000 (quinze milhões) a quantidade máxima de ações deste programa, objeto das
operações aprovadas, no universo de 293.845.542 (duzentos e noventa e três milhões, oitocentos e
quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e duas) ações em circulação, conforme definido no artigo
8º, § 3º, da ICVM 567;
ii. o programa de Recompra deverá ser liquidado até 15 de setembro de 2021, isto é, dentro do período
de 18 (dezoito) meses a contar desta deliberação, segundo as condições detalhadas no Anexo I que
constitui parte integrante e inseparável desta ata, conforme ICVM 567;
iii. as operações ocorrerão em bolsa, a preços de mercado, sob a intermediação de uma ou mais das
seguintes instituições financeiras: SANTANDER CCVM S/A, com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 2.041, 2.235 parte - 24º andar – São Paulo/SP; CREDIT SUISSE BRASIL S.A. CTVM, com sede
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064 13° andar - São Paulo/SP; BRADESCO S.A. CTVM, com sede na
Avenida Paulista, 1.450 7º andar - São Paulo/SP; BTG PACTUAL CTVM S.A., com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3.729 10° andar - parte - São Paulo/SP; ITAÚ CV S/A, com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3.400 10° andar - São Paulo/SP; FLOW CCTVM, com sede na Rua Joaquim
Floriano, 100 conjunto 121 - São Paulo/SP; H.H. PICCHIONI S.A. CCVM, com sede na Avenida Bernardo
Monteiro, 1.539 – Belo Horizonte/MG; Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com
endereço na Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A – 14 andar – Vila Gertrudes – São Paulo/SP, CEP:
04794-000; INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, com endereço na Av.
Barbacena, 1219, 21º andar - Belo-Horizonte/MG, CEP: 30190-131.
iv. as Ações serão adquiridas mediante a utilização de recursos de reserva de lucros ou de capital
disponíveis ("Reservas Disponíveis") e o resultado da multiplicação da quantidade de Ações pelo
respectivo preço não ultrapassará o saldo das Reservas Disponíveis;
v. não há, nesta data, fato relevante pendente de divulgação; e
vi. aplicam-se os demais requisitos da ICVM 567;
(d) autorizar a Diretoria a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima,
inclusive assinar documentos relacionados.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes.

Belo Horizonte, 16 de março de 2020.
Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente da Mesa.
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia, Secretária da Mesa.
Membros presentes: Rubens Menin Teixeira de Souza, Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Leonardo Guimarães
Corrêa, Antonio Kandir; Betania Tanure de Barros; Sinai Waisberg; Silvio Romero de Lemos Meira; Maria Fernanda
Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia.
Representantes da KPMG: Marco Tulio Fernandes Ferreira, Marcelo de Angelo, Felipe Augusto Silva Fernandes.

ANEXO I DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2020
APROVAÇÃO DE PROGRAMA DE RECOMPRA
A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 30, inciso XXXVI, da
Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral, que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada em 16 de março de 2020,
um programa de recompra de ações, nos moldes que seguem abaixo:
1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da operação;
As ações da Companhia adquiridas no âmbito do programa de recompra de ações serão mantidas em
tesouraria com o objetivo de maximizar a geração de valor para os acionistas da Companhia, podendo ser
posteriormente canceladas, alienadas e/ou utilizadas em atendimento ao exercício de opções de compra de
ações outorgadas pela Companhia.
2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria;
A quantidade de ações em circulação é de 293.845.542 (duzentos e noventa e três milhões, oitocentos e
quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e duas ações) e, nesta data, há 1.348 (mil trezentos e quarenta
e oito ações) mantidas em tesouraria.
3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas;
Poderão ser adquiridas até, no máximo, 15.000.000 (quinze milhões) de ações no contexto deste programa.
4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a companhia vier a utilizar, se
houver;
A Companhia não utilizará instrumentos derivativos no âmbito da Recompra.
5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a companhia e a
contraparte das operações;
Não existem acordos ou orientações de voto existentes entre a Companhia e a contraparte das operações.
6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliários, informar:
a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas); e
Todas as aquisições no âmbito da Recompra serão realizadas em mercados de bolsa de valores a preço
de mercado. As ações que eventualmente venham a ser utilizadas no âmbito dos Planos de Outorga
de Opções de Compra da Companhia poderão ser transferidas às pessoas elegíveis aos planos fora de
mercados organizados.
b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a preços mais de 10% (dez por cento)
superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por cento) inferiores, no caso de alienação, à
média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores;
A eventual alienação das ações adquiridas no âmbito da Recompra em preço inferior à média da
cotação poderá ocorrer na hipótese de transferências destinadas aos beneficiários dos Planos de
Outorga de Opções de Compra da Companhia, os quais foram devidamente aprovados em assembleia
geral e contêm os parâmetros de cálculo do preço de exercício das opções.

7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do controle acionário ou da
estrutura administrativa da sociedade;
A Companhia não visualiza impactos relevantes que as negociações ocorridas no âmbito da Recompra possam
provocar sobre a composição do controle acionário ou de sua estrutura administrativa, uma vez que a
Companhia possui um bloco de controle definido.
8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à companhia, tal como
definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, fornecer ainda as informações exigidas pelo art.
8º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009;
Todas as aquisições no âmbito da Recompra serão realizadas em mercados de bolsa de valores, sendo
impossível a Companhia identificar a contraparte dessas operações. As ações adquiridas na Recompra e
eventualmente utilizadas no âmbito dos Planos de Outorga de Opções de serão transferida para quaisquer das
pessoas elegíveis no âmbito dos referidos Planos.
9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso;
As ações adquiridas no âmbito da Recompra serão mantidas em tesouraria, canceladas ou recolocadas no
mercado, ou, ainda, destinada aos Planos de Outorga de Opções de Ações ou a outros planos que venham a
ser aprovados pela Assembleia Geral da Companhia.
10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas;
O prazo máximo de liquidação das operações autorizadas é de 18 (dezoito) meses, contados a partir de 16 de
março de 2020, tendo como termo final o dia 15 de setembro de 2021, cabendo à diretoria da Companhia
definir as datas em que a Recompra será efetivamente executada.
11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver;
As operações ocorrerão em bolsa, a preços de mercado, sob a intermediação de uma ou mais das seguintes
instituições financeiras: SANTANDER CCVM S/A, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041,
2.235 parte - 24º andar – São Paulo/SP; CREDIT SUISSE BRASIL S.A. CTVM, com sede na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3.064 13° andar - São Paulo/SP; BRADESCO S.A. CTVM, com sede na Avenida Paulista, 1.450 7º
andar - São Paulo/SP; BTG PACTUAL CTVM S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729 10° andar parte - São Paulo/SP; ITAÚ CV S/A, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400 10° andar - São Paulo/SP;
FLOW CCTVM, com sede na Rua Joaquim Floriano, 100 conjunto 121 - São Paulo/SP; H.H. PICCHIONI S.A.
CCVM, com sede na Avenida Bernardo Monteiro, 1.539 – Belo Horizonte/MG; Votorantim Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários, com endereço na Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A – 14 andar – Vila Gertrudes –
São Paulo/SP, CEP: 04794-000; INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, com
endereço na Av. Barbacena, 1219, 21º andar - Belo-Horizonte/MG, CEP: 30190-131.
12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º, da Instrução CVM nº 567,
de 17 de setembro de 2015.
De acordo com as informações financeiras mais recentes da Companhia, referentes ao período encerrado em
31 de dezembro de 2019, a Companhia possui recursos disponíveis no montante de R$ 49.555.000 (quarenta
e nove milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil reais) nas contas de reserva de capital, e R$ 475.573.000
(quatrocentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil reais) nas contas de reserva de lucros
(ex-reserva legal). Adicionalmente, poderá ser utilizado saldo de lucros acumulado no exercício conforme
verificado nas Demonstrações Financeiras da Companhia a serem divulgadas ao longo da Recompra. A efetiva

recompra do número total de ações previstos na Recompra dependerá da existência de recursos disponíveis
no momento da aquisição das ações, de modo a atender o previsto no artigo 7º da Instrução CVM nº 567/15.
13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se sentem confortáveis de que
a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o
pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos.
A aprovação da Recompra foi precedida de um estudo de caixa elaborado pelos diretores da Companhia,
considerando, inclusive, diferentes cenários de estresse aos quais a Companhia poderia estar exposta. Após
análise do estudo, os membros do Conselho de Administração entenderam que a Companhia tem apresentado
plena capacidade de pagamento de todos os compromissos financeiros assumidos. Os membros do Conselho
de Administração se sentem confortáveis de que a Recompra não prejudicará o cumprimento das obrigações
assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos.

