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À guperintendência Rêgional dê Regutarização Ambiêntat da Regional Norte de Minas
- SUPRÂM/NM

M OI(TE üE nTtNA§

'roccro no Ro?o 6q'Í1 l?Oíl
L

P.ocesso Administrativo no OOi 69/199S/Oí S/20i 8
Ofício SEMAD SUPRAM NM n. 36Ot/20í8

LaÍargeHolcim (Brasil) S.4., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.
60 869.336i/000'l -17, com sede a Av. Almirânte BaÍroso, no 52, Centro, Rio de Jan€iro/RJ,
CEP 20.031-000, e íilial tocaíizada na Av. Amynthas Jacques de Morâes. no 4545, Ja.dm
Eldorado de Montes Ctaros - MG, inscrita no CNPJ sob o no 60.889.336t0232_49, vem, por
seu procurador âbaixo assinado, apresentar RECURSO em face da decisáo proferida no
ámbito do Processo Administrativo eÍn referência, aduzindo paÍa lardo âs .azôes de falo e de
direilo a seguir erpostas:
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Anêxo à presente deÍesa encontra-se o compÍovante de rêcolhimento do valor necessário ao
seu conhecimenlo, seguindo o que determina o inciso lV do artigo 46 do Dêcreto no
47.383/2018 (doc. 2).

Náo obstante, a êmpresa regiíra que tal cobrança carece de legiiimidade e deve ser revista,
pois conÍorme entendimento do SupÍemo TÍibunal Federal, materializado na Súmula
Mnculante no 2'1, "é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de
dinheiro ou bens parâ admissibilidade de recurso administrativo."

Levando-se em coíta o que dispóe o arligo So da Constituação Federal de .Í988, ê impositiva
a conclusáo no sentido de quê a manulenção da refeída cobrança é inconstitucional. Vej+
se a transcrição abaixo:

Art. 50 Todos sâo €uais perantê â lei, sem distinÉo de quatquer
naturoza, garanlindo-se eos bÍesihrros e eos eslrenqêiÍos residentes no
Pais â inviolabililadê do direilo à vida. à tiberda-de. à iguatdade. á
§egurança ê à p.opíiedade, nos termos sêguinles:

XXXIV - sâo e lodos assegurados, bdopendentomento do oaoamênto
datâxaB:

a) q dlasito de oêticâo a6 podcres públlcoô em der*a de
dirstroe ou comra fiecaldade ouaEugãtãioaãI]õi]ãfiãJ-

Por essas razões, é impositiva a revisâo do requisito constante de inciso IV do artigo 46 do
Decreto no 47.38y3018, devendo o valor pago pela empresa ser estomado ou, pelo menos,
ser considerado crêdito em sêu fevor

LoforgeHolcim
I Têmpêstividade

Considêrando que a decisão ora reconida foi publicâda no Diário Oíicial de Minas Gêrais em
2911112018, o prazo de 30 dias para apresentaçáo de recurso teve inicio no dia 3Ot1,1t2O1B,
chêgando a termo em 2911212018.

É inêquivocamente tempestiva, portanto, a interposição do presente recurso nesta data.

ll. Preparo

lll. Sintesê dos fatos

O empreendimênto objeto da decisáo ora impugnada integra o complexo industrial da
empíesa no municlpio dê Monles Claros. Espêcificâmênte. trata_se de área destinada à
extração dê argila para produção de cimento, atividade autorizadâ por meio dâ Licença de
Operaçao n' 3212013.yálida até t2tOA2O.lg.
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No dia 12y112018, respeitando a antecedência mínima de 120 dias, a empresa íormatizou
pedido de renovação da licençâ. requeíimênto que íoi direcionado para processo de
LAS/RAS em razáo de mudançãs no sistema.

No entanto, por meio do Parecer Técnico de Licença Ambientat Simplificada (RAS) no
052/2018, o pedido de renovaçáo loi indêferindo, tendo o órgão ambiêntal asseverado quel

Na ânális€ do proce§so em queslão. loi conslâtâdo um impêdimênto pâra
ê concesúo da licênça, a saber: A área não ó passível da Íenovação
dê tic.nça de oPer.ção, uma vez que, como relatado no RAS prese;te
no pÍocesso, nes páginas 79, 80, 8í, 93, g4 e gS, o empreendimento
nunca poasuiu do Íato opeaação, tendo úma previsão de inÍcio de
atividâde em outubro de 20í9. Da mesme íoÍma, não ê possível reâtizâr
a avaliaÉo de desempenho ambrental e seu consêquentê relalório dê
avaliaÉo de desempenho ambienlal (RADA) (gríos no original)

A decisão íoi fundamentada com base no s5o, do art. 3g do Decreto Estadual no
47.383/2018, quê assim dispóe:

s 5" - As LO de empreendimontos paralisâdos tempoíariamente poderão
ser rcnovadas, dêsde que haja dêsêmpenho âmbiental sâtisfaiôrio
duranle o período.de operaçâo e intêgrâi cumprim€nlo do projeto de
açôes nêcessárias à paralisâçáo ê à reativaçào das alivi,lâês.

Adacionalmente, a análise técnica mercionou .omissão 
do critério locacional de cavdade", o

que justificaria mudança no enquadramento da atividade. Tambêm por esse motivo, foi
sugerido o indefeÍimênto da íenovação da licença.

Não obstante, pelas razões que serão a seguir expostas, não merêce prosperar o
entendimento no sentido de que o empreendamento não é passível de renovaçáo.

lV. Decisão que não se sustentâ - necessária rêvisão

lll.A) Do desempenho ambiental do emprêsndimento

ConfoÍme mencionado, a área objelo da LO no 325120,|3, cuja renovaçáo Íoi indeÍer,da, faz
parte do empÍeendimento da LafargeHolcim em Montes Claros, representando uma das
íontes de argila, matéía píima essencial à produÉo de cimento.

Como em toda atiüdade que ênvolve mineração, à empresa cabe a rêalização de
planejarnentos, sempre levando eín conta a rigidez locacional e os requisitos necessános à
exploraçáo mineral, como concessões oúorgadas pela Agência Nacional de Mineração e
licenças ambienlaas.

No caso em tela, a LatargeHolcim obteve a portaíaa de lavra e a licença de operação, a fim
de garanlir seu acesso à área coníoríne o danejamenlo da fábrica. Dêsse modo. a falta de
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licença para eííação de argila, em virtude do injuslo indefeímenlo do pedido de renovaçáo,
ocasionará significativos prejuízos à empresa.

O suposto entrave à renovaÉo da licença Íoi fundamenlado na impossibilidade de avaliação
do desempenho ambiental do emprêendimento, uma vez que ainda não houve operaçáo na
mina em questão.

No entanto, esta justifcativa nâo deve subsistir, pois para obter a LO n" 32SDO|3. a
LafargeHolcim se subrneteu a todas as etapas que compõem o procêsso de licenciamento
ambiental, sendo ceÍto que todos os documêntos, projetos e estudos relâtivos à alividade
íoram dêvidamente analisados pelo órgáo licenciador.

Com efeilo, não se pode olüdar que a viabilidade amuental do empreendimento já foi
reconhecida. assim como já foram analisadas as medidas de controle propostas e deÍinidas
as condicionantes adequadas. Não havendo altêraçôes nas condições ambienlais
inicialmente êstudadas e avaliadâs, e desde que mantidas as caracteristicas da atividade,
náo há razáo que justfique a necêssidade de novo licenciamento. A esse Íespeito. Édis
Milaré ênsina que:

(...) O principio de exigibiladade, tambám conhecido como 'princípio da
necêssidade' ou da 'men or ingerêncre possível, colocâ â tónicá na ideiê
de que o cidadão tem d ireilo à menoÍ desvantagem possível Âssim,

O licenciamento constitui importênte inslÍumento de gestáo do embiente.
nâ medidâ êm que. por meio dete, a Administreçáo públrca busca exercer
o noceraáÍio conllole sobÍe es atividades huúanas que tnterfêrem nas
conditÉês ambiêntiâis, cle íorma a compellbrlEar o desenvolvimênto
econômico com a preservação do êquilÍbrio ecotógico.r (griíou-se)

Nota-se, portanto, que o controle â ser exercido dêve ser aquelê necessário para garantir a
qualidade dâs cordiçóes amtientais, sem inviabilizar o desênvolvimenlo econômico. O
entendimento está alinhado com o principio da conformidade, que nas palavras de Canotilho
consiíe no seguinle:

O pÍinclpro dâ confoÍmidade ou adequação impõe que â rnedida
adootaía. orra e roatizacão do interesse oúbtico ããG--IÍ
Uonsequenlemenlê, â extgênoe de conÍoÍmdede presSupõe -
rnvê_sngaçao e â pÍovâ de que o êcto do poder públco é áplo pârâ e
conforme os íins justiíicalrvos de sua acíopçào

d
fins. não êra ívol edoDtâr

'MILARÉ. Édis DÍalo do Ambienle. 10 ed Sáo pâuto: Editorã Revrsta dos Tnbunais.2OlS p 789

@w
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m6amo neate caao dave oeÍountet€e !e o reaultâdo obtido com a
intaryêncão ó proooacional à 'caÍoa coactive'dâ mg6mâ. Está aqui
em cause o princlpio da proporcionalidade em sêntido eslrito.z (qríou-
se)

Náo se pretende negar â dinamicidâde do licenciamento ambiental, sendo certa a
possibilidade de apeÍfeiçoamento durante sua vigência. A modiíicação de uma licença ou de
suas condicionantes é peíeitamente compreensível nas hipóteses em que Íatores
supervenientes, como desenvolvimenio de melhores técnicas de exploração e controle,
sejam verificados.

'.CANOTILH9, Jose Joaquim Gom63 DiÍe,to Constitucionate ÍeoÍa da Constdurçáo. 7. ed
Almedina. 2003. p 269-270

Desse modo, a opção pelo indeÍerimento da renovaçáo da licença sob a justificativa de que
não foi posslvel avâliar o desempenho amtÍental do empreendimento não representa, com o
devido respeito, a decisâo adequada ao caso e proporcional à Íinalidade a que se destina.

lsso porque não se trala de uma atividade desconhecida, mas de extraçáo de argila. cujos
conlroles sáo difundidos e notadamente eficientes. Note-sê, ainda, que a própria
LaíargeHolcim tem vasta experiência no câmpo em questáo, já que ocupa posiçáo de
liderança no mercado mundial de fabricação de cimento. de modo que a eíração de argila
compreende um dos oficios que há décadas desênvolve e aprjmora. Em Montes Claros â
situaçáo não é díerente.

Assim, é legítima a avaliaÉo pelo órgâo licenciador dos controles inicialmente propostos no
licenciamenlo em questáo, aindâ que o empreendimento não esteja em operaçáo, podendo
solicitâr complementaçóes e/ou revisóes caso êfltenda devado. Nesta hipóiese, deve se ater
ao principio da conformidade, o que significa que, parâ alcançar seus objetivos, deve
proceder à modiÍicação adequada, pÍoporcional e necessária.

No caso em tela, a manutenção do indeterimento da renovação da LO prejudicará
sobremaneiE a LaíargeHolcim, e notadamenle, náo consiste na medida que methor
compâtibiliza o interesse da Supram de assegurar o desempenho ambientâl satisÍatório do
empreendimento com o direito da LafargeHolcim dê ser afeiada de forma adequada e
proporcional.

É dizer, o indeferimento tal como justiÍicâdo é desnecessário quando os impactos já loram
devidamente identificados, avaliados, e âs medidas de contÍole e mitigaçáo deÍinídas.
Nenhuma intervenÉo foi realizada aindâ, de modo que não se pode duviáai da eficiência
das açóes chanceladas em procedimento que seguiu todas as êtapas lêqais e
regulamenlarês, culminândo na emissáo dâ LO no 325/2013.

Mesno assim, caso se entenda pela necessidade de complementação de tais controlês a fim
de assêgurar o deseÍnpenho ambiental satisÍatório do empreendimento. a via eleita
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adequada consiste na revisão de estudos e condicionantes, mas nunca o indeferimenlo da
licença, medida eírema e que impõe ao emprêendedor ônus desarrazoado e
desnecessário-

Por essas razóes, a revisão da decisão é mêdida que se impôe.

lll.B) Critério locacional e possivel alteração de enquadÍâmento da atividade

A esse respeito, o Parecer Técnico consiqnou que:

(...) no Íomuládo de caractêrizaçáo do empíeendimento, fcü assinaladê â
não ocoÍrência do cÍitério tocâoonâl ,Localização prevista em área de
atlo ou muito eno grau de potenoâldade de oconêncÉ de ceviJedes" A
áree do ompreendrmento eprêsentârá esse critêíio, e, coníorme dados
oíiciais do CECAV-ICMB|o, essê crÍténo possur peso j (ON COPAM
217t2O171, e a Instruçáo de Serv,ço 08/20í7, t. revisão detêrmina a
rêelizaçáo do esludo dê prospêcção espeleológicâ, mê§mo sêndo
renovaçáo, uma vez que nuncâ foi apresentado 1at análise na área
AltêrâdG os dêdos, o empreendimento teria uma mudança de
modeluad€, passando a s6 enquadrar como LAC 1.

S.3 (editado) Os êmpreendiínentos enquadrados em LAS/RAS sobre os
quâis incida o cr éno locâcionâl de enquadramento pÍevslo na Tabêlâ 4
da DN COPAM no 217t2O17 _ tocálizeçào prevÉta em áreâ de alto ou
muito elto grau de pot€nciatidade de ocôírêncÊ de cavrdades. conforme
dados ofriãis do CECAVJCMB|o - devem apíesentaÍ os esludos
espeleológicos conÍorme o Termo de Referência correspondente a êsse
critério locácionat, disponÍvel no sitio etetrônico dâ SEMÀD ê soticatâdo no
FOB. pare os cssos dos dêmais processos íormalÊados como LAS/RÂS.
não enquadrâdos_ no cnléÍio locâcional acima, a apresentação dos
êstudos êspêleotóg,cos será exigida em funçáo áas informaçóes
preenchides no item -especifco parâ potencratidade espêleológicâ
píêsente no teímo de reíerência do RAS.

Deve-se esclarecer, a princlpio, que a empresa gerou o Formulário de CaractenzaÉo do
Empreendimento seguindo o procêdimento do sistema disponibilizado pelo órgáo ambientâl
para essa Íinalidâdê. Ao sêlecionar a opção relativa à renovação de licença dtoperaçào, foi
orientada a pular dete.minadas questóês. devendo continuar o preenchimánto no Módulo 3.

Em virtude desse direcionamento, náo foram indicadas guestões atinentes ao patnmônio
espeleológico, não se podendo alegãr omissão proposital da LafargeHolcim, que manlém
seu comportamenlo pautado em píincipios da boa Íé e kansparência. Ademais, quando da
geraçào do Formulário de Orientâçáo Básica, náo houve refêrência a êstudos
espeleológicos, assim como também não Íoram solicitados no âmbito de informaçôes
coÍnplernenlarês.

É de se destacar que, embora próxima à localidade indicãda como potencial para ocorÍência
de cãviladês, não Íoram identificâdas oconências na área que a empresa pretende explorar.

9)-
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De toda Ío.ma, a LafargeHolcim não se opóe à complementação do processo de renovação
da licença a íim de apÍêsentar o que Íor necessário, especialmente no que se reÍere aos
êsludos espelêoló9acos.

V. Pedido

Nestes termos,
Confia e espera deÍeÍimento

Montes Claros, 21 de dezembro de 2018

Pelas razôes expostas, nota-se que o indefeÍimento do pedido de renovaÉo da LO no
325/20í3 consiste em mgdida inadêquada, desproporcional e desnecessária à finalidade
pretendida pelo órgâo ambienlal. Como visto, há formas menos penosas à LafargeHolcjm, e
poíanto prioritárias, paÍa se chegar ao rnesmo objetivo de se compatibilizar o
desenvolvimento econômico com o amprescindível cuidado com o meio ambienle

Dessê modo, a empresa requer seja o presente recurso recebido e acolhido para que se
rêconsidêre a respeito da decisão. ou, caso assim náo se entenda, seja determinada sua
revisão de acordo com os critérios e fundâmentos que instÍuem esta pêça, sêndo certo que a
LaÍargeHolcim se mantém comprometida com seus deveres e obrigações relacionados à LO
n" 32512013.

t{

I.* -, r'.-,L( /r_
LaíargeHolcim (BJasiD^§,4.

LâlameHoldm (Bra§lll )rA
Tetú| DtLÜ Hocno_Gâronlo GGrar
Fáb'ica Mont€s (ilâtos
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Nessê senlido, o indêferimento da renovaçâo se revelâ, mais uma vez, despropo.cional, pols
eventual pendência pode ser facilmentê sanada poÍ meio de solicitação de inÍormaçáo
complementar.
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130 DE NOTÂS
C. Halak
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PROCURAçÃO BASTANTE QUE FAZ
LAFARGEHOLCIIiI (IRA,SIL) S.A.,
NA FORMA AAAIXOI
ÍRASLADO
LIVRO: 0939 POLHAT O97l1O7 ATO: 40 DAÍA: 2oll2l2ota

Sàibôm qrrantos este- lnstrumênto vtrem, que no ôno de dols mite dezoito (2018), ôos
20 (vlntê) dlas do mês dê &zembro. nestà cidade do Rio de taneiro, Estado do Áio de
lànelro, perante mtÍn, A TOI{TO EDUATDO COSTA HALLÁK Substituto, do t3o
Oficio de Notes, que têm sedê na Av. Rio Branco nô 13S/3o andâr, compôreaêu como
OUÍORS^ ÍE: LAFAf,GEHO|CIH (BRASIL) S.A., pessoa iurídica de direito privado,
com sede na Âvenida Almtrànte BarÍoso. no 52, salas 1.501 e 1.502, Centro, na Cidôdee Estado do Rio dê Janêio, CEp 200.31-OOO. inscrita no CNPJ/MF sob o no
60.869.336/0001-17, neste ôto repÍegentadà por sêus dtretores ESTÉaaN
GUILIERI|O GARCIA GARCtt, .rpentino, câsado, empresário, portàdor do
pôssàlorte argentino de no 44C619O65, carteirê de idenüdâde RNE no G4OS377-V.
exp€dada pela DPFISR'RJ, inscíito no CpFlMF sob o no 705.730.141-32, fitiação LuisÀrturo Gãrciô Kinen e Aticia Nelida Garcia, endereço el;tónico
estebàn.oàrcià@làfaroeltglclq-c9q ê BRUitO CARLOS ÂHARO DA COSTA
BAPr:ST^, bmsiteiro, casado, empr€§írio, portador d. càrtearà de idenUdãcte RG n"
10.075.995-0, expedtda pet. IFplRt, lnscrtto no CpFlMF sob o n.051.555.357-35,
6liação Carlos Femandes Baptista e Màrla paula Ca.vêlho c,a Costa eaptfso, enãereço
eletrônlco bruno.baptistàotaíàÍoehotctm.com, amtios com enaereçó comercàt na
Avenida-Âlmirante Earroso, no 52, l5o àndàr, sàtas 1.501 e 1.Sb2, Cêntro, CEp
20.031-O00--ambos com endeÍeço comeÍci.t Âventda Âtmirante Bôrrosô no 52,';bs
1.501 e 1.502, Centro, na Cidade e Estado do Rio de lâneiro, CEp 2oo3r_ooô; ospÍ€sênt€s fêconh.cldos como os p.ráprtos por mim petos documenros âeresenrâdos, do
que_dou Íé bêm corno que da pnesente s€rá envl.ià nota.o drstnbuido. co-peienü
Então pelâ outorgânte me íoi dito quê, por este lnstrumento. nometa e const;tui seusoâstantes procuradorâs TIPO (A): FRAÍtCt,lE BOfUÍAVICtt S, brâsiteirô,
divorcladà. àdvogada, inscrita na OAB/SP no 181.139 e no CpFlMÊ sob o ns
1?-::11?:1s9-s9, Ruaçâo vtàdis .Boturôvicius e Ners€ nercs aolutav,crus, enoereço
ererronrco rrancrne.boturavrcrus@ta[àroehotcim.com; e itOÍttCA ]tERBER ItOVAIs
ÍIISSÉI{, brôsttelra. càsàda, êngenhêtrà, portàdorô dà carteird de iaentiaaOe n"
10.312.258-5, expedtda p€to DETRAN - R, inscrita no CpfltrtF sob o no 037.367.i07_
80, llllação Môno€l Alves de Novals e Mlrnà Marla Heôer Novals, enae.eço etetrAntio
P9Êia4erai§ebllrssIglctEceto. pRocuRlDoRÉs Tlpo (E)í cLÁUCo
i|ÂRCEL(, CAIsÍRO, brastteiro, casado, gerentê geral concretoi poÍtad;; dô cédut; de
ldJltlgld! fG no 4.189.024-0, expedldô peta SSp/Sp e inscrito no CpFlMF sob no
7-3-L-O72.559-O4, flllôção_ctáucto Antohlo Castro e Eliana Càzellato Cast-, enae.eço
ererronrco otãuco.câstrootafaÍoehotcim.com; e TxtÂGo FERRo tÉtxEtÍta, bras elr;,
casàdo, geÍente geràl àgregôdos, portôdor da carteira de'identdôde sob o no
11.827.013,,exp€dida petâ ssp/Mc e tnscrito no cpFltíF sob o no 060.670.796 40,
,iliàção Wilsom Zâmpier Teixeira e Semirâmis FeÍro Teixeirô. end;d; ;i"trô";..
thiaoo.Ie4e.@lrÍêIqçi9lslp.com; EDUARDO SALES FERREIú, Urasitéiro, casadr,,gerente comercial regionat, portâdor dâ côrteirâ de identa,ade no 10534573-0.
expedlda pelo IFPIRJ e Inscrato no CpFlMF §ob o no 082.437.S37-Ba, fiiiàção Maíâ loseS9les Ferreira e jsêbastião itaÍce no FêneiÍa, end"."çá etetrônico
+lg4g{Lr[eüe@rlErgebdsrGseo; pRocutaDoREs rrpo iêl: Àêiir.ôil^RC(X;.DA Ct NltA, brasllalro, dtvorctàdo, gêrente de seguran;a'do trabatho,portador dâ cô.tê,ra de tdentkiôdê sob o no 3rÍN79997, expãdtda 

-peta 
SSúG e

inscÍito no CPFIMF sob o no 655.079.086-72, filàçâo José Veto;o dà Cunha e Vãronica
9:_-9119! Cunha, êndêreço etetrôntco aonêto.cunhaotâfaroehotcim.com;

^LEx 
I{DRE BARBosa DE LUcr 

^ 
RUAS. u.aiiÉrm, iãããã, sãã;ã;;ãi;"rábrka, poÍtador da càrrêrrd d€ tdêntidadê no z.sos.sáa, expeà,ja p.i" éãp7rqã,

Ins<íito no CPFIMF sob o no 028,634.286-32, ffllado Amar io ptment de Lucena ituase Reivane Baôosa de Lucgna Ruas, endêreco eletrôntco
alexândre.ruâstàtafamêholcim.com; AIDRÉa COnRÉa SARRETO, b;aereka, c.sadê, o

ôni''r'?'i'rriri},.'1!
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geÍentê de tren€6clo5 e prevldêncla privâda, portadorà do RG no 1347427, erpedidô
p€lo SSP/DF, lns€íta rú CPF sob o no 602.330.601_20, filiôção Edson Pinto Bãrreto e
êella Mana Conea, e endêr€ço elêtrônico andreà.bãrreto@lafaÍoeholcim.com; BRUI'aO

GATTAS HAILAI(, bíâsileiro, ca§àdô, gêrente de Ínelo àmbi€nte, portador clà carteirô
d€ ldentidãde sob o no 79630a4, expêdida pela SSP/MG e inscrito no CPFIMF sob o nô

963.296.706-25, filiação Ângela ilâria Gâttàs Hallak, endereço eletrônlco
bruno.hallak@làfaíaeholciín..om; GAIO Ix) YALLE SA D, braslleiro, soltêiro,
supcrvlsor de dlstrlbulção, porttdor da c.rterra de ldentadade RG no 23.834.012-9,
expedlda pela SsP/Rl e lnscrito no CPF/itF sob o no 127,656.597-61, filiâção Caíos
EdüaÍdo do Prado Saad e Leila Môriô do valle Gonçalves. enderPço €l€trônico
cõio-sàôd6lafôroêholclm.com; C RLOS CDUARDO SOIllÀ brasilelro. cêsado, gerente
ae aistrttuiçao, Értaaor da carteirâ de identldàde sob o no 20333869, exp€dida pelâ

SSP/SP e inscrito no CPflMF sob o no 105.951.198_32, nlbção Alr§on Sonô e vôndô
vaz Soha, endereço eletÍônlco ralh§-§9lraÍllAbleiatÍh-.çgÍD; DAVrD POSSAiIAI
FILXO, brasilelro, casâdo, gerente 9êràl de fábrica, portador dô carteiía de identldade
sob o no 619.aOS da SPÍC/ES e lnscrito no CPFIMF sob o no 427,125.737'49, filldúo
David Possamai e Marla Madalêna de Souzà Possamal, endereço eletrônlco
daüd.oossàmàiôlâfaroeholciÍn.com; DrALraA DE SALES Í{EÍO, bràsileiro. côsado,
gerente d. unldàde dê moàgem, portôdor dã carteira de ldentldade no 2125416,
êxpedida p€lô SSP/MG e inscrlto no CPF/MF sob o no 414.684.816-49, filiaçâo
SebastÍio de Sales e Conce.çâo Sales Vleirô. endereço eletrônico
diàlmà.neto@lafãroêholcim.com; EDUARDO BEZERRA PCREIRÂ, bràslleiro, câsôdo,
gerente comerciàl reglon!|, portador da carteirô de ldentidade no 2038722, expedidô
pêlô SSP/6a e lnscrito no CPf/HF sob no 263.294.685-91. filiação Miguel Alves Perêirô
ê Eustc€ BezeÍrâ Pereira, endereço êhtónico g!lut&19-brzçrÍê-@l-êlarggbgldo-!9lD;
ELtaS aÍlToÍ{Io PÉGORAiI, brôsileiro, casado, gerente de cootmle e peífoímance,
portador da cârteira dê identldarre no M6-4,772.987. expedlda pelà SSP/MG e inscrjto
no cPFlMF sob no 696.822.166-72, ílliação Antonio Pegorôri e Môíà Rodrigues
Pegorâri, endêÍeço eleÉnlco elbâs.o€oorariôlâfãroêholcim.coh; FABTAÍ{^
PÉRDIGAO I{AssAU, brôsileira, solteirr, gerent€ de branding e proreto§, portadorà
dâ carteira da identldadê sob o no M8594344, expedidâ pelô SSP/MG e inscrita no

CPíMF sob o no 040.622.696-27, ffllâCo )oâo Ca.luclo l{àss.u e Josenl Râquêl
Perdlqâo S l{ôssau, endêreço eletónico Í&iê!!.Pel!I9ê9íOlolaÍqe!dclI! çgI!; FÀBIO
,osÉ DE sErxAS RIBEIR.o, brâsilelro, côsado, gêrente geràl de fábricô, ponador da
carteir. dê ldentÉadê sob o no 06.412.159_3, e)ípedido pelo Detran/RJ e inscíto no

CPF/MF sob o no 779.396.037-87, ltliação Gêraldo Ribêiro de Âlmelda e Sôniâ Maria de
Seixas RitÉlro, eMereço eletrônico fàtio.ribeiÍo@lâÍaroêholcim com; ÍERNAI{DA
an^Úro aSEvEDo aRLoND, bíôsilêlÍa, càsada, gerente de desenvolvimento
húínâno e organizôclonê|, portâdora da cârteira de identidàde no 10927!76-7,
expedida pelo DEÍRAtr-Rl e insdita no CPFIMF sob n0 074.886.637-05, filiação Joâo
Côrlos Gomes de Asevedo e Tônla Aràuio As€vedo, endere9 eletrônho
femanda.âÍmondôlafaroêholcim.com; GIOVAIIXI ALCIGI PI ÍO, brasileiro, casàdo,
geíente da unidade de moàg€m, portador dô canêirô de ldentidade no MG.12.059.537.
axp€dlda pelia SSP/MG e insarito no cPflMF sob o ôo 051.218.916-10, Ílllação CâÍlos
Piito da Cunha e Maria das vitórias Àlclcl, endeEço eletÍônico
oiovànni.ôlcidolãfàroêholcim.com; CIOV t{t CARIIELO PULtCt, bÍaslleiro, casâdo.

óeÉnte de ope.dçõcs, poÍtàdoÍ da côrtelrô de ldentldade sob o no 1616603984,
expedlda pelâ SSP/BA e inscÍito no CPF/MF sDb o no 0O2 852.078-57, Íiliação carmelo
puiici e Oaette Pullci, endeÍeço elet.ônlco olovani.cârmelo6lafaroehÔlcam.com;
GUtLLEnfiO LUIS VtAÍlO, âÍgêntlno. càsàdo, gerente de controlôdorla, poítador da

càrtelr. de |dcntldãde sob o no GO64862_L, extEdida p€lã SSP/MG e inscrito ílo
CPFll.tF sob o no 237.375,588-98, ffllôção LuÉ S€bôstian Viôno e Marta Susana

Ovlêdo, enderêço êletónlco or,illeÍmo.vÊnoôlafômêholcim.com;,ULlAr{O EÍ{EZES

DE NELo, br;siklro, cô§ado, gerentê geÍal de ftÉbrica, poít.do. dô cârteirô de

idêntidàde sob o no 537487433, expedlda pela SsP/64 e lnsc.ito no cPFlMF sob o nô

651.837.115-34, nliaçâo Edu.rdo Hamllton Fontes de llelo e Mãrcl. Menezes de Melo.

endereco eletrônrco ,uliâno.menÊzesôhfarEêhoicim.com; LEO,{aRDO PEREIR  DA
stLYA, braíleiro, càsado, geÍ.nte iuridlco, ln§crlto na OAB/SP no 187 609 e no

CPfltlF sob o no 267.788.958_70, liliação valdlmir Percirâ da Silva e M.rly de Mourà
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Sllva, endereço eletrônico lêonàrdooereirà.silva@lafàroeholcim,com; LUIZ CLAUDTO
AICAIJIO ltEPOl{UCEI'aO, brdsllelro, câsado, gêrente de mineração e geologia,
portàdor da cartelra de ldentidôde sob o no 767245, expedida pelà SSP/MG e inscrito

, no CPF/MF.sob o no 325,428.446-15, filtação José Patrocinto Nêpomuceno e Nelde
'Blcôlho dias Nepomuceno, êndereço eletÍônico luiz,nepomuceôoÍôlafaroeholq!Ít=çqE;
LUIZ ]IEÍ{RIQUE CARREIRA SHAIIICÀ brasileho, câsâdo, gerente de quatldôde,
portador da carteira de identidâde sob o no M-9.111.8O0, expedidà pela.SSP/MG e
ins.rito no CPFIMF sob o no 012.095.886-41, R{lação Odôlci Shaioca Feà.ndes e MaÉa '

ÂpaÍecida C. Shôincâ, eMereço elêtrônlco luiz.h€nrioue@lafaroeholcim.coln, Lt IZ
PAULO LEIYE DE FREÍTA' bràslleiro, côsàdo, gerentê de transporte, f,ortador da
càrtelrá dê ldentidôde sob o no 2283451, exp€didô pelô SSP/MG e insc.tto no CPFIMF
sob o no 721.O79.876-53, nlhção Jos€ Nàtâlino de Freitâs e Harta Eugetaa AlvaÍe§ Lêite
de Freitôs, endereço eletrônlco lulz,o.frêltàsôlàferoeholcim.com; ANOEL ALBERTO

'IOURA 
RAllOS, brãsileiro, casado, genente de controle e peíormance, inscrito na

OAo/RJ sob o no 116.208 e lnscrito no CPFIMF sob o no 501.095.457-53, filiôção
Nllson Rômos e Nadir Moura Râmos, endereço etetrônico
màno€l.rômosôlaÍarceholclm.com; IiIAURICIO COELHO BAPÍISTA, brâsitelro,
casôdo. geÍentê come.clal reglonal, portador da carteirô de idêntidâde no 47934138
exp€dida pelo IFP/RJ e inscrito no CPFIMF sob no 821.155.167-53, íiliação Ally 3ôpttslô
e A.inda Coelho Baptlsta, endereço eletónico íhauricio.baotistaôtaíarúeholcim,com;
1{^T LIA CAV^LOAITf ClD, brasilerâ, clsâdr, geíente geról de varejo, portàdora
da clrtêlía daEentldade Ão 07,644.072-6, expedidà pelo DETRÂN/RI, inscrita no
CPFIMF sob o no 032.256.227-96 frliação Victor Hugo Rodrigúe9 Cid e Llndatva
C.valcantl Cid, enclereço êletónlco natàlià.cid@lôfàroeholclm.com; NELSOiI DUARÍE
VlÂl{IlÂ, brôslleiro, casôdo, gerente 9erô1. poÍtôdor dô carteir. de tdenttdade sob o no
38633a8, expedlda pelà SSP/MG ê inscíto no CPF/MF sob o no 609.35r.706!34,
fillaçào Côrlos Alberto vlônnô e Helolsa Duarte Viõnnà, endereço eletrônico
n€lson.vlàÀnãOlaÍaroeholclm.com; ULTO'I rAÍSUi{I rUGItrtOTO, brasitearo,
casado, gêrênte de moàgem. port.dor da cédulà de ldentidade RG no 16.153.449,
exp€dldà pela ssP/sP e inscrito no cPFlMF no 143.858.868-22, fitiação Yoshakatsu
Fugimoto e Kiku Fugimoto, endereço elêtônic! nilton.fuoimotoôlafaroeholcim.com;
PRISCILA ADRIANA BRASIL DO CARTIO CORDEIRO, brasileira. casàda,
coordenadoaa credito cobrança e tesoirraria, portàdorô dô cârteira de identidade sob o
no 11271339-1, expêdidâ pela DIC Rl, inscrita no CPFIMF sob o no 082.894.327-39,
filiaÉo: Antonio Jorge Brasil do Caímo e Deis€ l-ourdes Quintânilhâ do Carmo,
endereço eletrônico: pÍiscila.carmo(ôlàfaroeholcim.com; RAIION CONGEIçÃO OA
CUIHÀ brâsileiro, côsado,gerênte de segurônçâ do trabàlho, portàdor dô càÍteira de
rdentldade sob o no 715878107, expêdida pelâ SSP/BA e inscnto no CPFIMF sob o no
946.030.735-34, Ílliação PónulÍo José da Cunha Filho e Sonla Marla Concelção dâ
Cunha, endereço eletónlco ramon.cunhô@lafaroeholci0.cotol; R UL LAGOEIRO
SUSSErI D, brasileiÍo, côsâdo, ger€ntê ,urídlco. lnsarito na pA8/R sob o no 105813
e no CPFIMF sob o no 083.080.627-09, fillação losê Carlos Sussekjnd e Maria Oíelia
Làgoeló Sus$klntl. endereço eletónico raul.sussekind@lafaroeholcim,com;' RODRIGO tlEliEGAZ ttULLlR, br.sllel.o, solteiro, gerente de marketlng, portador da
c.rtelra de identldâdê no 1053775126, expedida p€lo SSP/RS, lnscrlto no CPFIMF sob
o no 934.881.300-53, filiação Clàrcnce Medelros Muller e Rosângêla Meôegôz Muller,
endereço elednico rodrioo.mulleÍôlafàroeholcim.com; SERGTO LúCIO PEREIRA,
brasileiro, càsado, gerentê de suprimentos, poÍtôdor dô crrtelra de ldentldade sob o no
73865321, expedida pela SSP/SP e inscrlto no CPFIMF sob o no 083.752.928-00,
filiação Unaldo Lucio Perêirâ e MâÍia Helena Stevani Pereira, endereço eletrônico
s€mio.pereirâ@ldlêMholcim.com; ÍETyS DUARTE ROCHA, brasllelra, casada,
gerente geral, portàdora da cârteiÍâ de ldentldôde sob o no M.6.096.445. expedida
pela SSP/SP, inscrita Í!o CPFIMF sob o no 032.575.596-56, fillàçáo Éudes de Alencar
Rodlô e Mària da Grâçâ DuôÉe Rochô, endereço eletíônico
lelys,rcOê@lafusehglrh.ccn; VAl,llsSA }IARIA aXDRADE DE 

^zEvEDo,brasilêirà, divorciàda, gêíenle de planejàmento logístlco, F,ortadora da carteira dê
ldentldadê sôb o no 113242O32i e)eêdldô pelo OIC/RI € inscÍita no CPFIMF sob o no
054,203.207-46, flliação Ayrton Ferro dê Azêvedo ê Llcl. Mârlô Reis de Andrôde de
azevêdo, endereço eletrônico vanessô.ôzevedo@lafaroêhôlcim,com; vrvlÂl{E
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PAll?I nODRIGUE4 brâsllelíâ, solteirô, geÍ€nte geral de desenvolvlmento de
neg&os e estratégi., poÍtadora da carteira de identldãde sob o no 10119726- 7,
expe.lid. p€lo IFPIRJ e lnscrltà no CPFítlF sob o no O37.435.667-02t filiôÉo lsÍnael
seguÍldo Pampin Qulntelà e Harina Rodrlguez Gôrcia, endereço eletrônlco
vivlane.oampinolaÍôroeholcim.com; WESLY DOS SA?ITOS BORGÉS, brasil€iro,
casado, geÍentê de mônutenção, portador da carteirô de adentidôde no MG-5.243.r88
expedida por SSP/MG, hscrito no CPF/MF sob o no 8a5.34r.466-91, llliação José
Ilhotar Borges e Cleusà dos Sàntos Borqes, endeÍeço eletrônico
WedX.bslSc§@1êGIgeXOjGU!.rgI!. PROCURADORES TIPO (D): ADEMILA
AP^RECIDA GOXÊS CAUDINCIO, brasllêirà, casêdô, economista, po.tâdorà dô
cãrtei.a dê idêntidade sob o no 321.988.078-5. exp€dida pelô SSP/SP, anscrita no
CPFIMF sob o no 336.595.778-20, nliàção trarià aparecida Gomês Gaudencio e Ademir
Gaudencio, endeÍeço eletÉnico êdeoilà.oaudencioôlâfaroeholcim.com; CAI'IILrl
C^RVAIHO HOROVITZ, brasileira, casãdô, coordenadora de Íemuneração, relaçõês
sindkais e mobilidade intemàcionã|, portâdorô cÍo RG 13068894-a expêdida p€lo
SSP/RJ e inscrita no CPF sob o no 1OO.425.337_oa, filiâçâo Antonio Daniel dê Côrvalho
Neto e lsàbelà Pereira Couto de Carvalho, eírdêreço eletónico
câmlla.horovltzôlàfaroeholclm.com; CARLOS HAGtIO DA COSÍÀ, brôsllelro, côsado,
gerênte lndustrial agregados, portador da carteira de identidade sob o no 938675,
expedidâ pelâ SSP/IIG ê ins.rito no CPFIMF sob o no 288.577.556-49, filiôção
Raimundo Inocêncio da costâ e Nak FerÍêlrà dà silva, endereço eletrônlco
carlos.maanoôlãfarceholdm.com; C^SSIAI{O üADUREIRÂ, brôsilelro, gerêflte de
logísuca, administráção e mànutenção, poÍtôdor da carteiÍa de identidâde no

275250325, expedidà gela SSP/sP e insarito no CPFIMF sob o no 179.503 52a_50.
fillação Edson I'ladurÊarô Filho e Walkinà Perêlra Màdurelra, ender€ço eletrônico

çàssiano.madureirôôlâfaÍoeholclm.com; ;ERIIANDO OÍAVIO CAIIARGO COELHO,
bràslleiro, càsado, gerentê industíial agregâdos, portador da carteirà de identidade no

M3624259, expedidâ pêla SSP/MG e lnscrito no CPFIMF §ob o no 971.001.106 53,
ílliação Sergio Femando Pinheiro Coelho e Anà Màrla Rômos de Camargo Co€lho,
endêreço eletrônico íêrnando.coelhoolafaroeholclm.com; GAIRIELA i{ECHETIT
PTRES DE oLIvEtR^, brasllelra, càsadô, àdministradora, portôdora da carteira de

identidade no 13232363, expedidâ p€lâ SSP/MG, lnscrita no CPFIMF sob o nô

070.278.846-58, filiação Honorio Pire§ l{etto e MaÍcia das Graças Mechêttl Pires.

endêreço eletrôíico gàbtielà.plrÊs@lôíàrgeholcim.com; LUIZ HEÍ{RIQUE LIt'lA
QUftRbGÀ, braíleiro, solteiro, gerente comercial, portador da caneiÍa de identidad!
no M371O888, exp€didô p€lã SSP/MG e inscíto no CPFIMF sob no 588.929.236'68,
filiôção Lucaôno Evôrlsto QuelÍoga e Zulmâ Limô Queirogà, êndereço eletónaco
lutz.ãueirooa@laÊaroeholcim.com; xrrr:tO SILVA GUIIARÃES, brasileiro, côsãdo,
ger€nte industrial de âgregados, portãdor da cédul. de identidôde RG no 30 774,254_
;, expedida pelo DÉIRÂN/RJ e lnscrito no CPFIMF sob no 079.181 567-65, riliação

ÉÍnôn;el de Oliveirê Guimarãês e Anô Silva Gulmaráes. endereço eletrônico
matielo.ouimaraes@lôfameholcim.com; t{ILTOta C RLOS DA COSTA, brãsileiro,
casaOq qãrente Industriôl agrcgôdos, portôdor da Carteird de Identldôde RG no

MS.08i.517, expedldô pela SSP/MG € inscrito no CPFIMF sob o no 027.652036_01,
Íillàção Nllton Bemôbe àa costã e Maria da conceiÉo da Co5tâ, endereço eletrônico
nilton.costaÔlôÊôroeholcim.com; PATRICX DE PÂULA RICHA, brasileiro, 

'ãsôdo,o.."nte .orneiãat, Dortador da cârtelra de identidôde RG no 94111249'8, êxpedida

;eb CREA/RJ e inscrito no CPFIMF sob o no 005,994.887'60, flllâção Paulo César Richã

e M.ria Angêlô .,e Paulô Rlcha, end€reço el€trônico oâtrl€k.richàôlafôÍoehollim qo(n;'

PROCURAfuRES TTPO (E): ALESSANDRO DE ALIIEIDA FCRREIRA, bTô5iIE'TO,

casedo, geÍente ae proaüçáo, portôdoÍ dt cãrtear. de identidad€ no M6 062 919,
erpedaàa-p€la SSP/MG e inacrito no cPFlMF sob o no 932.578.726-r5. flliação Geraldo

ieirerra barneiro e Helia Rlcàrte de almeida Ferreir., endeÍêço eletónlco
àlessàndÍo.ferreirôOlaÍaroeholclm.com; ALlXAltDRE I'IOREIRA R.OSSI. brasilelro,

ãEãI, ge.enti oe prodúção, poÍtadot da càÍtelrà'de identidâdê no t'lc 4493713,
iip"ãlá"- pet" ssP/MG e insáto no cPrlüF sob o no 672.410266-91,. filiação

Linderberg Rossi e Clellâ ^ I'ioreirâ Rossi, encl€reÍo, eletronlco

alexôndrelrossi(ôlaíaroeholcim.com; ÂnGELo FoRÍuxaTo FR lzao, brasileiro,

-*ã", S".".t" d. Cr"fidrde . processos, portàdor da carteir. dê identldãde no M'
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7a24297, expedldà pêla SSP/MG e lnscrito no CPF/MF sob o no 045.273.336'74t
Íliãção loão FoÍtunato Frôzão e Gercinà Marla Frazão, endereço eletrônico
anoêlo.frazao(àlâfaÍoeholcim.com; BRUÍ|O IORI, brôsilêi.o, casado, gerente de
mânutenção, portôdor d. carteira de identidàde no 8949050, exp€didã pela ssP_MG,
inscnto no CPFllíF sob o nÔ 0,14,549.846-38,61iôção Ricardo Iori e vera Alicê lori,
endereço eletrônlco bruno.loriúDlafaroeholcim.com; D^RCI OIAS llACllADO FILXO,
brasllelro, càsôdo, sup€rvlsor de controle e peíormance, portâdor da cárteira de
ldênudade sob o no M-6265941, expedlda pela SSP/MG € inscritô no cPFlHF sob o no
849.945,256-68, filiaçáo DaÍçy Di.s Môchado ê Joôna dâ sllva Màla, endereço
êletrônko dôrcl.machàdololàÍâroeholclm; :D}{Ut{DO EUSTAQUIo COSTA, brasileiro,
casado, gerente de manutenção, portôdor da côrteirô dê identidade no 14G4126078,
expedlda pelâ ssP/MG e lnscrito no cPFlMF sob o fio 723.534.146-72, filiôção loâo
Antônlo Costa e Ortence dos Santos Costô, ênder€ço eletónlco
êdmundo.costa@lAlfêIqqhqEi0.çeE; ERIÍ PRADO MRTIHS, brasileko, gerente
comerclal, portador da caÊelrô de identidade no MG6933648, expedidô por SSP/fiG,
lnsrÍlto no CPFIMF sob o no 043.679,295-63, ftllação Eloizlo Ferrerata l4artlns e Âudrea
Ros.ngelà PÍôdo Martins, endereço eletrônko silt !.I?!.9@E&l9e!91ç!.8-c!.Et;
GILIIARÂ DOS S^I{TOS CRESpO, braslleir., casada, coordenadorô de meio

iamblente, portrdora da côÍleira de identrdade no. 110389481, expêdidâ p€lo IFP/R-I e
: inscritô no CPFIMF sob o no 087.186.147_01, flllação José de Souza Crespo e Sonia dos
sàntos crespo, endereço eletónlco cloarÀlÍrsp9@hEÍ!.shelçi.Í0.cqm; Grlsofi
LEÍÍÊ DLAs, br.sll€lro, casado, geíentê de produção e gualidade, porlâdor da caÍtelra
de ldentrdade no 5086908, expedida pelâ SSP/MG e inscrito no CPÉ/l'lF sob o no

846.504.276-49, nliação Miguel Olôs Munhoz ê Aparecida Leite Dlôs, endeíeço
eletfônko 9i§OT.II!êgOIêTEI!EiSIdID,çAII; GIZELLE APARECIDA CAÍARINO
FÉR-REIRÂ, bràsileira, c.sàda, ger€nte de prdução, portôdora da cartelrô de
idêntidade no Lc8a14166, expedldà p€la SSP/MG, inscnta no CPF/MF sob o no

039.596,536-54, fillação Mârlô das GÉçls Càt.rho Fê.rcira e losé Pinto Fe.Í€ira,
endeneço eletrônlco oizelle.ferreira@lãíaroeholql!l!.@E; JO ATAS DE aLl'IEIOÂ
CERQUEIRA, brâsllêaro, cas.do, suPêrvlsor de produção, Portador dô cartelrà de .'

ldentidãde sob o íto 574550747, exp€dldà pela SSP/BA e lnscrito no CPFll4F sob o no

924.095.125-34, filiação Clarlndo Telês CeÍquerra ê Leonrldâ de Almeldô Cerquelra,
endeÍêço elêtrônico &nrfr§.§rÍC!ÊiG@lrlêI9gà9lslrn SgI!; ,OSE ROÍIALOO PIRÊS
ROSCOE, brdsllêlro, casado, coordenador de op€rações do concreto, portadoÍ dô

cartelra de identld.Ae n0 MG 8235622, expedlda pelô SSP/MG e lnscrito no cPF/lí1F sob
o no 040.380.776 08, íillàção Ronâldo F Roscoe e Cremlld. Pires Roscoe, endereço
eletónico iose.Íoscoe@láÍô.seholcim.com; LEANDRO GOXES DA SILVÀ brasilelro,
càsado, coôrden.dor de opêrações do concrêto. portador dâ cédulâ dê ldentidade RG

no 26.252.097-4, expedldâ pelô sPs/SP, inscrlto no CPF/MF sob o no 284.746 974'99,
filiâção EduârÍlo losé e Iracl de Fátlmô Gomês, endereço eletrônrco
l.silvâ@lôfaroêholcim.com; I'IARCOS OLIVEIRA l'lOÍ{ÍEtRO. br.sllelro, casàdo,
ger€nte dq projêtos; portãdor da caÍteirà de ldêntidade sob o no 04630789_8,
êxoeara oilo IFPlRt e tnscrito no cPFlMF sob o no 826.439.977_00, fli.çào loaquim
Fê;nàndo Ollvelró Montêiro e Marlô lqnez Marques de ollvelra Montelro, endereço

eletrônko !0üsgs.Eg!lelt9@E!êlgc!9ls!! §oI!!; xARro cELSo PoRÍELA D^
Stl. t, brasitetro, casado, qêrentê dê materiais, portador da carteirô de ldentidade no

MG-748.519,. expêdida pelâ Policir Ciül-MG e inscÍito no CPFIMF sob o no

526.478.706-91, fillôção llârló Soarc§ dô Silvâ e Lôura Cômpos Portêla Sllva. endereço
elêtrônlco manô.ílv;@làÍàro€hôlcim.com; l.lOISÊS' t{ErlDES BATIS'A. brasilêaro.
.àsâdo, gerente cle mônútenção. portàdor da cartelrô de ldenudade RG no M80f0992.
expedúi peb SSP/MG e làscíito no cPflMF sob o no 030.947.426-45, nliação

Fáncisco Mendes da costa e Jo.nô Eatlsta da costa. endereço eletrônico
molsês.batistaGDlôfaro€holclm.com; P^ULo DoIlzEÍE TEDIoLE. brô9aleiro, solteiro.

"oo.Uerroa* 
ai op.iações do concrcto, porbdoÍ dô caÊêirâ de idêntidôde RG no

272195A14, expedida peb SSP/SP ê in§crito no CPFIMF sob o no 1857905a8'13,
fillação Pedío Àparecido Tedlole e Mâíla Donizetê serao Íedlole, endereço eletrônl'o
oautô.tediore6r;Íaroeholcim.com; PAULo sÉRcfo RoDRIGUES oos sanÍos,
baasltel.o, a"sad", ,*"nte de controle e p€rfoímancê, PoÊâdor dô cartêlrâ dê

benndàde RG no I'lG-4.377.351, erpedlda pelà Polícia civil do Estado de MG e inscrito
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no cPflMF sob o no 697.630-3a6-34, filiação Môrlo Rodrlgues dos Santos e vôndá
Costô Rodrigues, endêreço eletónico p.§ê!!9É@lilrlgelgki0,!a!0; RÂIl.{UdoO
CÂ!|DIDO LOUREIIçO IU IOR, brôslleiro, cãs.do, coord€nador de operações do
coôcreto, potôdor da côÊelra de ldêntldêde RG no 8625903, exp€dldâ pelô ssP/llc ê
lnscrlto no CPF/MF sob o no 046.454.265-99, llllação Raimundo Candido Lourenço e
Eulôlla Màrià Lourenço, endereço êletrônico raamundolunaorolàfaroeholclm.com;
itC^RDO AARBoSA, bíôsllelro, cà9âdo, gêrente de mônutenção, poÍtôdor da cãrteirô
de identldade no 07.832.112-2, expêdldà pelo IFPIRJ e inscrito no cPFlHF sob o no

067.220.966'70, filiaçâo loé Rámos B€rbosâ e Maíô da Conceição Barbosa, endereço
eletrônko dçlEl9.bêIb9§êlelqÍargqholcim.com; iOORIGUES RocHA DE §ouzA,
brasllelro, solteiro, cooÍÍlênàdor de controle e peíormance, portêdor dâ ca.teira de
identidade sob o no 62513767, exp€dlda pelo IFP_FJ e insüito no CPFIMF sob o no
091.019.157-38, fillâção Jâhybas Rocha d€ Souzô e Maria José dê souza, endereço
elêtÍônico rcllIiglcsÉe!,l3 àldblggholglg!,raq; SAUL ÂLvEs DA SILV , brasaleiro,
c;lsâdo, gênente d€ produsão, portador dô càrteirà de identldôde no MG 4 103 670,
êxpedlda poÍ SSP/MG, lnscrito no CPF/MÊ sob o no 494.789.906_91, filiaçáo Dlrceu
alvês da Süva e Nâlr dos Santos Silva, endereço eletrônico
§aul.§lvã@lãÍaroeholcim.com; TALrÀ PASSOS GUSTIIELLI, brasllelía,solteira.
analistâ dê m€lo ambiente. poÍtadorà da cartekô de identidade no 49341179_3
êxpedidâ palâ SSP/SP, lnscrlta no CPFIMF sob o no 406.934.588'44, filiação Rosângela
Apâreclda Pàssos Gtrstlnêlli e vlàdlmlr Euclldes Gustinelll, endereço eletrônlco
rBlita.oustioelll@lôÍaro€holcim.com; WELLIXGTOr RtAEIRo S^TELITE, braslleiro,
côsado, superyisoÍ de controle e peíormance, portôdor da côrteira de identidade sob o
no 3811r99 do DGrc/GO e inscrito no cPflMF sob o no 846.921.031-91, Íiliação Pâulo

BeÍtoldo Sàtélite e Maria Ribeiro Sltélate, endereço eletrônlco

lslllloton.sâleilteolaíàíoeholcim.com. PROCURADORES TIPO (F): AnA LETICIA
BRAGATíç RODRIGUIS 6Ollç^LvEs, brasileira, casàda, analista de meio
amtiente, portadoÍa dà càrteirô d€ ldentidade RG no 13959084, exp€dlda pela SSP/MG
e inscrita no CPFIMF sob o no 069.801.96_78, flllôção Adllson Rodrigues de uma e
Isainê Bragança Vasconceto§ Rodrhues, endereço eletónico
àna.brâoânca@lafargehôlclm.com; 

^xoERSOil 
SOUZA SILV^, brasileiro, câsãdo,

coordenador de Ínelo ambiente, po{taclor da càrtelra de identid.de í.'o. Â4272927
expedidô pelô SSP/lilG ê inscrlto no CPF/MF sob o no 844.973.436-34, Willian Ferreira
dô Sllva e Môria do Côrmo Souza Silva, êndêr€ço eletrônico
ôndeíson-souza6lafàroeholcim.com; CÂRl..En SUSAila LEAÇ brasileirô, §olteira,
cooÍdenãdora de s€gurànça do tÍàbnlho, portadorô da caÍteirô de identidade no M 4

70a126, êxpedldô pelà SSP/MG e inscrlta no cPFll'tF sob o n0 692.276.835.15, íaliação

Miguêl Arcrn o Leôl e MaÍia Augusta Sântos Leal, endereço eletónico
cã;men.leàlOlafaroeholch.com; CYRO DRUüOND COLÀRES rOREIRA, brasllelro.
solteim, coordenador de meio ambleôte, portàdor da c&ula de identidade RG no

15271614, expedida Pela SSP/MG, Inscrito no CPFIMF sob o no 103.931.826-65,
filiação Darlo àolares àe araúio Moíelr. e íarla Ceciliô Moreirà, endeÍeço elêtrônico
cvm.moreiràolaÍàroeholcim.com; OUCML tilEsSIAS DE OLwEIRA, brôsilelro,
iãsado, supervisor de dlstíibuição, portâdor dô cédula de adentldôde no 24.L56.224'7,
expedlàa pêla SSP/SP e lnscrito í!o CPFIMF sob o n0 291.557.858_32, filiação Ducival
de Olivelrã e silvia Gonçôlves de sousà Messlas de Olivêlrô, endereço eletrônico

ducival.oliveiÍa6lâfaroêholclm.com; DORGnaL FERREIR^ DA SILVA NETO,

trasiteiro, sotteiro, assistente administrativo, portàdor da cârteira de ldentadade no

3.326.604, expedida pela SecretàÍiô d€ Segurançà e DeÍêsà Soclal_PB ê rnscrito no

CPFIMF sob o no 086.356.834-39, filiação Ellberto Melo da Costô Llma e Rosildã

Ferrêlra Llma, êôderêço eletrônico dororvâl.netoôlâlàroeholcim com; FAAIArA
aARBOSA oLIVEIR , braílekô, càs.da, supervlsora de distnbuiçãô, po(adora cla

Earteira de identidade sob o no 123670453, expedldô pela lÊP/ru e lnscrita no CPFltlF

sob o no 084,868.287-40, Rliâ€ão Vlcente de Paulo H E Olivelra e Môria de Fátima B E

Olivelra, endereço êlêtíônico iabiãnã.olivejraoláfâroêholom.com; FAaIO DE HELo
LEoNEi, braslÉlro, gêrente cle qualldôde e tetnologla, poílador da cartelra de

identidàie nÔ MG6054164, expedldô Pela 55P/MG e inscrlto no CPFIMF §ob o no

037.074.636-A0, filiáção Aluzair Leonel e llâriâ Aêôtrlz de Melo Leonel, endereço

eletrônico fàbio.leonelolafâroeholcim.com; FÉRÍ{Â DO Ií^RQUES PERETR DE
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I,IE EZES LEÁL, brasiterro, cãsado, supervlsor de mtneração, poítador dô câftetra de
idêítidade no 6.527.131, expêdidô peto SDS/PE e insarito no CpFlHF sob o no
057.110.164-07, filãção Fernando Otimpto Marques Leâl e Carlinda Dias peretrâ Lêat,
endeíeso eletrônrco ÍêIllldgJedÍ!!êIaIgehalcü0.çeq; ?REDERICO AR úrO DOS
RÉIS, brastletro. sotteiro, espêctalistô de mlneração e geologia. portador da carteira de
identidôde no 5305545 SPTC/GO e tns€.ito no CpFlMF àb o no 037.332.0g1_70,
flllôção Luls Antoíiio d€ Arauro e Rosàtr Môriô dos Rets, endereço etetrónicoqg4ise.rei§@tal4qeigerE!ao; GAaRTEL lucusto ioonrcuis. nunrs
OLIVEIRA, brdsilelro, casado, coordênador de quàtidâde, portàdoí dà carteira deidentdad€-no,2t33r57s-7, expedida por DErMÍ.i/Rl, in.iriio no cpifr,riiãú ã n.
126.362 7O7-)a, flIação Raimundo Nonâto Nunes Oiiveirô e Rosemary Ro<,nques,
end_ereçg eletónico oabrtet.áuoústo(ôtafôroehotciÍn.com; Cltarnió iÁliiàsABR/ÀllAo JUr{IO& brôsiteiro, casôdo, córaen.aaor ae ,"qr.ônç" Oo i.LàiÀo,portador dá cartêira de tdenudade no 27.988-64j-3, expeOiaa pár SSi,-Sp, inscdto no
!lI1I-. *!..- 1" .0s, lso.oT8-os, ntÉção Girberto eurairào 

" 
ava"", s""tl. Ãr."ia",enlereço etetrÕni(o gitberto.abrôhao@tàfôrgeholcim,com; GRIt{aLDo coNc^LVEsDl srlvA JUrIoR, brasitetro, coordenâdoi d€ distnbulÉo, rc*"a", ai ãÀ"iã o"

iq:ntjdô* no Ms20sa2e ssp/r.{G e inscrito no cprlur'*'o'o i; zÃÁiz:.iás-tz,
Íiliação. Grimalclo Gonçâtves da Sltvâ e Neusô Saotos dô Sllv;, ""do;;;;i;G";..sdolEe4eocarys§@ràraqglc+,.§eo; rosE ri{^Rro sÃrvrúãii- lüiiõa,
Dràsnerro, cásacÍor espêctalista flscal, lnscrlto nô OAA/RJ sob o no 129.97O e no Cpr/Mt
::^o-:-" 6-1]:511ss?-oo, firidção ,osé Mãrio SànUâgo . Aai."ny a."rio ó"ruiuqo,enoere-ço etetrontco lose.santrâoo@lôraroehotcim.com; JOSIT{Ey feSSrS órSOU_SA, 

.brôsiieiío, sotteiro, espeoatrstô Oe controle e g€st;o, po.tiaoi àã-.-"]tãro 
_0"

!_eII1d:-1'MG-11.692.237. expedida petô ssp/ c e tnscrtao no cpFlMF sob o no
T1].1?:l8u:!?,í àçâo vitor pedro de sousô e Z[dô Nazãré oe Sousa, enáereçoeErronrco_ J9§l!Êv.seurôOlâíaÍo€holcim.com; XATIAí{E ARTII{S, bràs eirê,orvor.làoa, rêcnica de meto àmbtenLê, portàdora dô cartêtrõ de táentidâde no.-.:-:::!tzt expyt!: eeta Secret.Ítà de Segurànça e Deíesà Sociat_p8 e inscrito no
::t/]lll t1o o no 053 107 574-57, íillaçào losé Domelas sobrrnho e ctara de Louidesoa _5rrvà uornetê,s, eflder€to eletrtnlco kataane,martinsôlâfôroeholcim.com, KELLy
ItliIRl l!ro, bÍôsileird, casôda.g.rent oe contror. e pedã,r,ãn-e, po.tuaãiJãu
câ-rteirô de rc,enrdàe sob o no MG t.189.292, êxpedid; p"i"';at;Mã ã1;;#"-;.CPFIüF sob,o no 001.756,216-40, Átiação Gercy vi."nt jo"irã 

"'r,r"-ri" 
Àrriir'àã*.

::.."1f, :^9!1.!" etetr6nico kelv.oeret.a€ptâfàroêhotcim.com; LETICTA PEREIRÁpa.y^, oràstrcrâ, solteira, sup€rvisora de s€gurança do trabalho, portadora dôcâ-nejra de idenudade sob o no MG-1250788g, ãxpediaa p"t" aSrú'G '. ';ãã; ;
:,T.{It :9! o no.078.733.6r6-se, nr,ôçEo Â;ezb p"*á ii r.r 

jüj 1-miii ilr,"
L1,j..l l*-"Mg .t9t6nlco. tetrci..oereirtôlafàroehotcrm.comj r4ARcELo x:rnrqúr.u.^Lrr, oràírerr(,, càsôdo, coordenõdo. dê dlstnburçào, portàdoí da cõrteira deiden dadê sob o no 203324 , expedida peta ssplsp Jl"!.ãt"-;-o-tümiàil i, i"150.642.038.96, filaçào aÍtindo Bufâto e MagâI Ápàrectda Atves Srráro, 

"Ãã"i"à:§l,ll? i!E"f:ry!9.,t!-.n:n,,'.*r; iúireli !-iuirôii^ciilj b;;ff;,orvorctaoâ, ânâtista de apolo operacional, poítãdorà da caneirô de rdentrdaáe sob o;o4.116-3Is6-Í, erpedtc,a p€to ssp/Sp e In;ritâ no cpFlMF sob 
" .; 

-:ii.]]i.õõ :ei
fillação Tôls I'tô.quês dos Santos e Fernôndo Jose Mêciet. 

""a".."o ãi"t.Onã
rylr_rÀgaciet@!ÀrErse&&inssa; r,taRrra nooúcurl - áJ iôúã -ü:ii;
$L:11- bgr,t:Í"r--."1f-oa, esp.ct.lstà ae rn"iã irúã"te,-p"n;";.d;;;'"
!."ltlgo! l" 12.997.029 êxpedtdâ p€ta ssp/Mc e inscrtior no cpr iJú o n"014.576.746/96, Rtiaçào Lázôro de Souzà e Neuzôb€te RodÍques p."ao ãà-s"rr.
:Í_:l^:f :!lfll" marrna.souraoraíàroehorcim.com; r{ôÍrtÀ rcáEs úd:oràsrrcrrô, sorterrôr .s-upe1!9.a de apoto op€ractonat, portâdorê da cârtetrô deroentEade sob o n.45803575-0 da SSp/Sp, lnsc.ità no CpFlMF sob o n" 230.5S2J3ã-09, íliôção Vardlmir Rodrtgues Sp'n e. Sonta Ftôviônà Lopes Spin, endereço ei;t-r;;;
oedsr.§ar!@lafEÍe€tetrio.eqr!, rÉr,ro crvrlcrúrr r-óuiÉinã--ãàÀCi
b.asllelro, @sôdo, supervtsor de distíbutÉo, tlortador da carteira ;" ia.Àtia"aãããiá10849986, expedlda p€lo IFp-Rt e inscÍito no CptlMF sob o no 072.338.137-2aliliaç5o wôtmrr Lourerro Bragô e Suety CaÍvâtho câvàic€nU g*s", 

""a;,ã.;ãiáÉ;;nêho.cavatcantiotâfaÍoeholcim.com; Rtc RDO r:tn Or S:tÍÁ, U.""rá"o, i"*áo,

!!

.tr:lídr:1rn!ntrrJn!rrrlr!i!dr,!'r!..]:Lt] íç

ffi

I

J
.o

- )l)

)It

)(

l-: t
l6ll.â I

lsl
l! |

E]



anàllstô de ôpoio operôclonal, poÍtàdor da cârtekô clê ldentldade sob o no 2941a6505.
expêdidà pelo SSP - SP e insrrlto no CPFIMF sob o no 266.849.45a_30, flllôção Roque
Fellx da Silva e Agostinha Luz da Salva, endereço eletónico
ricàrdo.fellxôlâfôroêholcim.com; RODRIGO SILVA DE atl'aEtoa, brasileiÍo.
§upeÍvlsor de distribulção, portador da côrtelÍil de identidade RG no 115987646.
expedlda pelo IFPIRJ e lnscrlto no CPFIMF sob o no 09(J.235,277'63, filiôção Ânderson
Mâxlmo de Almêlda e Denellna Sllvâ de Almelda, endeteço elet.ônlco
rodnoo.almêidôôlafârueholcim.com; RoGÉRIo LUCAS SAI{ÍOS FOI{SECA.
brôsileiro, crsado, especiâllst d€ m€ío ambiente, Portador c&ulâ d€ identidade no
9.019.704, expedidr pêlâ SSP/MG e lh§crlto no CPF sob o no 012.518 936'27.
FemaÍüo Antonio Fons€ca e l.tariô dô Concelção S Fonsecô, êndereço elêtónlco
rooerio.fonsêcaôlàfer§eholcim.com; T Is IPARÉcroa SILYA, brãsilêlí., solteiÍô,
asalstente âdministrôtlvo, poftadorô da cart€lrô de iilentidtde RG no MG 17635474,
expêdlda pela SSP-MG, e hscrita no CPFIMF sob o no 114,177.856_40, íllação Jose
Diúno dô Slva e Anâ Luci. dê Fátimô Sllva, endereço eletrônico
tai§.àparecidàolafaroeholcim.com; YríÂxÃ CÂxotoA vlEIR , brasileirô, soltelra,
€ngênheirô âmblêntal, portadorâ dâ c&ulã de identidade RG no 141aa963 Pc MG,

inscrlto no CPF/IíF sob o no 096.302.596-13, 6liàção wagner VielÍa e Jône Gerôlda
Hôrques, eÍrdercço eletr6nico y!)tEÀta!ÊÚê@!êÍa(lelhg!çh:ç9!!. Âos quals conÍere os
s€guintes gOpEBE§: À OUÍORGAÍITE confere os §êguintes poderes: (a) Aos

ProqrradoÍês Íoo ]l aoindo semore em coniunto êntre si ou com um Diretor d9
OutoÍoante: asstnar contiatos em geral, lnclusivê, môs não exclu§ivômente, relatlvos à

compra de bêns ê servlços, com exceçãoi (l) dos contratos de compra e vendà de
imóveis. concegsâo de avôls € fiançps cuia celebÍação deverá ôtender ao dasposto no

Est tuto Soclal dà Outorg.nte; ê (ll) contÍôtos relativos a ôplicações hnanceiras, de
câmbio, contrâtos de derlvôtivos, de Íiançô, d€ a.rendamento Ínercàntil Clêásing'), de
seguros e contratos bancárlos em geral, curô celebração dev€rá atender ao disposto
em instrumento de mandato espêcíÍlco. (b) Aos Procurâ.lores IiDg-!, (1) Representar
a outorgante, em contunto com seu Danêtor Pfe§ldente. Dlretor Financeiro ou oiretora
luridica; podendo àssinaí contratos em geral que. lndividualmente, envolvam vâlores
até Rt 1.OOO.OOO,OO (um milhão de reôls), hclÚsive, mas não excluslvàmente,
rehtavos à locâção, ôÍÍendâmento e comodato de amóvels, com exceção de: (i)
contratos de comprâ e vendà de imóvêis, concessão de âvàls e fiançôs, cujô celebrâção
devêfii atender áo disposto no Estatuto Soclal dà Outorgante; e ( li) contrâtos relatlvos
a apllcâçôes Íinancerras, de oâmblo, contrato§ de derivativos, de íiançô, de
arrendameíto mercantil Cleasing'), de segurog e contrâtos bancáíios em geral. curà

celebrôção deverá ãtêíder ôo disposto eín instrumento de mandato espêciÍlco; e (2)
r a Outorgãntê, àoindo semprê êm coniunto com um Dlretor da Outoroànte

ou com Procurador Tioo a, podendo assinar contiôtos relativos à prÉ§tação de serviços
e vendâ de produtos de suas Íesp€ctl vas árcas de negócios. quais sejam, concretos e

agnegados, nos quals ã Outorgante âtue nà qualldade de Prestâd ora de serviços ou

fromecedorô d€ píodutosr resPectlvamente, q!€, indlvktualmente, envolvô
RS 1.0OO.0OO,OO (um milhão de reais) (c) aos PÍocúÊdores Tipo C, aolndo semore

assinar
em llerâl que, individuâlmente, envolvôm valorcs Rt 3OO.OOO,OO

(trczentoi rnil r.a19), lncluslve, mas não êxcluslvamente, relativos à comprâ de bens

ê servlços, com exceção (l) dos contÍatos de comprà e venda de imóveis.
de âvâis e Ranças cuia c€lebrdçâo deveÍá ôtender ao disposto no Estatuto Social da

Outorgante; e ( il) contratos relailvos a ôpllcàções financelr.s, de cámbio, contratos de

dêrlvôtivos, de flônça, de a ínêndômento mercantll ("leaslng"), de seguros e contràtos

banérlos em 9erô1, c1rJô celebràio deveÍá atender ao disposto em instrumento de

maaúato espêcífico. (d) Aos Pro€urôdorcs Í.o D. aoindo spmDre em coniunto com um

Dlrêtor da ôutoÍoanie ou com PÍoorâdoí Íloo A- B ou c: assinaÍ contratos em geral

q,re, i,rdiüdu"lr"""t", envolvam v.lor.5 até Ri 75.0OO,OO (sctant . clnco mll
rrala), inclusive. mâs não exclusivôrnente. rêlãtivos à compÍa de bens e s€rviços, com

exceção: (l) dos contratos de compra e venda de lmóveis, concessão de avôls e Í]ônças

cuja'ceteUrãçao deverá atender âo disposto no Estatúto Sociâl da outorgônte; e (li)

io'ntrutot ."Étitos ô aplicâçõ€s llnanceiÍ.s, d€ câmblo, contrãtos de denvàttvos, de

fiança. dê ôrrendômento mercantil Cleô51n9'), de seguros e contíàtos bancãrlos cm
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geÍal, cuia celebração deveÉ àtender ôo dlsposto em lnstrumento ctê môndàto
especitico, (e) Aos Procuradores Íoo E- ãoindô semoÍe em coniunto com um Diretor
da Outoroante ou com Procürador Tioo Â. B. C ou D: àssinàr contratos em gerôl que,
lndaviduôlmente, envolvam valoraa .té R$ 5O.OOO,OO (canquênt mil rr.is),
lncluslve, môs não excluslvamente, rclatlvos à compra de bens e servlços, com
exceção: (i) (,os contratos de compra e venda d€ lmóvels. concêssão de àvãls e fiônças
cura celebrôção devêrá ãtender ao disposto no Estôtuto Soclal dã Outorgantê; ê (ii)
contratos relatlvos a ôpllcações RnôncÊirôs, de câmbio, contratos de der,vativos, de
fiânçâ, de arrendàíhento mercantll Cleôslng"), de seguros e contrôtos bancários em
geralr cujô celebração deverá atender ôo disposto em lnstrumento de mandôto
específico. (f) Aos ProcuràdoÍes Tlpo F- aoindo semorc em coniunto com um Oiretor
da Outoroànte ou com Procurador Ípo A. B. C- D ou Ei assinar contratos em geral
qtre,r hdlviduâlmente, envolvam vâloÍ.a .ta RS 5.O0O,0O (clnco mll reâls),
lncluslve, mas não exclugvamente, íelôtlvos à compÍa de bens e servlços, com
êxceçâo: (i) dos contratos de comprô ê venda de lmóvels, concessão de avóis e fianças
cuja celebràção deveÉ dtender ao dlsposto no Estãtoto Social dà Outorgônt€; e (ii)
contr.tos relôtivos a apllcaçõe§ financei.as, dê câmbio, cont.atos de derivativos, de
fi.nçà, d€ arrendamento mercantll ('leasing'), de seguros ê contratos bancárlos em
geral. cuia celebÍaç€o dêverá âtehder ao disposto em instrumento de àaôdato
especíÍlco. Ot contr.tot cm lcral que, lndiyldualmenta, cnyolvam valoaes
aupedorcs â R$ 50O.O0O,OOO (qulnh.rto. mil r..is), somentG podêráo 6êr
aislnador poí 2 (dois) DlrÉtoraa rra OutoÍlanta ou Íror dol5 Procuradorcs do
Ílpo A ou Í)oÍ um Procürartor do Ípo A Gm coniunto coÍr'r um Dlretor da
Outorganta, (e) Aos Procurâdores Íoo. Â. B- C D. E ou F àoindo lsoladàmentê: 1 -
Representar a Outoígantê perantê rêpàÊlçõês públlcôs Íedernis, est.dúals. munlclpaas,
entidades autárquicas e pôraestatats, sociedades de economià mista e empresâs
concessaonárias de sêrviços, inclusive Junto à Secretarja dô Receita Federà|, suôs
Dêlegaciôs e Inspeto.las. S€c.et rl.s d€ Faz€ndà de Estado, IN55 - hstitulo Ncciooal
da Seguridàde Soclâ!, EBCT - Empresâ grâsileirâ de Correios e Telégrafos, CREA
Conselho Regional de Engenhariô e Agronomla, ANM -Âgênclâ Naclonal dê Mineração,
ór9ão9 do I'leio Ambiente. tais como FEAH, COPAI',. IEHA, IBAMA, CETESB, SUPRÂM,
SEMARH, SECIMA, SUDEMA, INEMÂ, INEÁ, CPRH, Cadastro Técnico Federal do IBAMA,
IAP-PR - Instltuto Ambientâl do PaÍaná ê Secretôrlôs Ml,nicipais de Melo Amblente,
dentrc outros existêntes em demôis êstôdos dà federáção, Prefelturas, órgãos do
Registro do Comércio, DRT5 - Delegaclas Regionais do Trôbôlho, Slndicâtos de class€,
[nstáncias da Recelta Federal no Porto ê AeÍoportos lnternacionais, Departàmento de
Comérclo Exterlor do Eanco do Brasii S/Â, podeíío àssinôr pedidos de compra de
mercôdorias e serviços, licençà de lmportação e exportâção, documentos de
{mportação, têrmos de responsabllldadê em geral, lnclusive para Íns de autorização
Ambientàl de Funcionômênto, inclusive documentós relôcionados â licenciamento
âmbiental, simplifi.âdo ou compieto, em qualquer de suãs etapàs; bem,como todos os
demais documentos e correspondên<iBs destinâdas a íomecêdores, órgiãos públcos e
cllentês, podendo acompànhar p.ocessos, pedií vlsta dos mesmos, pedlr baixa, àsslnar
termos, requerêr iuntada e retiradà de documentos, àsslna. petlçõ€s e requeÍimentos
e tudo mais necessário .o bom e fiel cumprimento dêste môndato. A Pf,.ESE?{tE
PROCURAçÃO TE},I VALIOADE DÊ SEt§ I.ICSES, SEI{DO VEDAOO O
SUBSTA'ELECIIiIEN'O. Certifico que as custôs deste ôto serão recolhidàs ào
Càrtódo, de acoÍdo com a poÍtôrià 3210/2017 dô Corrcgedoria Geral de lustiça do Rio
de lâneiro. da seguinte íoína: €ustas Rl 2,14,75 (tab.7,2,d); atos gratuito§ ê PMcMv
no valor de R$ 4,89; comunicaÉo âo dlstÉbuldoÍ no valor de Rí 12,00; comunlcàção a

JUCERÂ no v.lor de Ri 12,00; Recolhldo o âcréscimo de 20 % no vâloÍ de R$ 53,75
devido ao FETJ e o acrésclmo de 5 instituído pelà Lei 4664/2005, no valor de R$
13,43 devido ao FUNDPERI e o ácésdmo de 5% lnstituído pêla Lei complementàr
111/2006 no vâlor dê R$ 13.43 devldo ào FUNPERJ, e o acÉsaimo dê 4o16 iôstituído
pela Lea Estêdr,ôl 6281/2012 no valor de R$ 10,75 devido âo FUNARPEN, IsS R$
14,14; Distribuição no vôlor de Rl 160,89 e Cerudõês no valor de R$ 48,45, Assim o
disse do que dou fé, me pêdlu lavrásse nestas Nolôs, o presêntê instrumento o que íiz,
lavrei, ll, acelta, outorgã e assina tendo sido dlspensàdas as testemunhas, conforme
Provimênto dô coregedorla Gerôl de Justlçà dêste Estado do Rio de Jôneiro, 92184. E,
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eu (ASS) l,.TOllIO COST ,llLL l(, Substitúto, lâvrcl ll o presentê colhendo ôs
asslnatuGs. E, eo (ass) LUfz FEnrí^xDo GÀRYALHo oE FARIÀ Íabelião môtrlcllla
clo IPERJ 1774 à encerro e subscrevo (ÂSS) L FAIGEHOLCxX (tRASIl) S.a.

AI4ARO
Do. ESTES Ií OUILLIRXO G RCIA GARCIA ê lRUllO CARLOS
COST BAPÍISTÀ Írôsladôdô ê cêrlillcâda nertâ dâtr. Eu

dlgitel, subscrwo . àsslno €m pibllco a ràso.
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CNPJ/MF n' 60.869.$6r'00oÍ - í 7

MRE: 33 300.32002-4

2. Cqvocrclo E FiEsE rc C»spê.lsedas as ícÍmãIdad€s de coít\rocâçáo tendo
êm yÉla a ptesêÍrçs de acirúrte ÍÊpíeseÍrtexro a lotddâde do captât seá|, nos
lenrús do ânalp 121. paá$ato 4., da Lei n. 6.404, dê íS ds dezemúo de 1976 (-!E!
das S.A.').

í. D^T^" HoR^ E Loca: Em 11 de mâb dê 2018. as ,0:0O hor-a§, m §êde socàt dã
Laírge+rob;n (Brasí) S.A fqgqpelEhl, ne A\,ÉÍ*Ja Atmiãnte BaíÍoso. no 52, sâtâs
1.í)l e 1.í)2, C€íúo, CEP 20031-(D0, na Crrade e E§lado do Rio de Jânêiro.

!!Eg! Eryao Zlio, PÍesir6Íis. ê Luisa Alvin de R6âítdê Co6ta, Sec.etíia.

Orrr 6 üA:

Em Âssêmbbiô CríBt oídináÍbi

ATA DAS ASSETBLEIAS GERÀS ORTXÍU\RIA E EXTRAORDIXÁRIA
REALIZA)AS CUTULATIVÂTE IE ET Íí DE f,ÀO OE 2Ot8

Tdnâa âs sÍes d6, edíúÉlredoíG. exâínira{, dis{rJtk e votâí as
fnancejràs da CoíÍtpâíüia e o pârBcêr (bs audíorês

h&pendêíÍes, rêlativG ao exercbo socúl€írcêÍÍado ern 3í.12.2017:

(i) Mêrôr sôbÍe a deslháçáo do ír$][ado do exeícicb Eírdo em 31. í2.20.17

a2" Em A8s€Ínbbio G€r€l Edr-.rttáú:

(i) ElegEí rúrc Dií€{oí para cdrpolrirâo da t}€ioíb da Cdnpeíúia:

(ri) Apíoyar o airrsts coa ábi decorÍEÍtte dâ ats-açáo no acsno líquiro de
seiqradê inco.poíada LefâÍge B.asit SÁ., que ooostor, Í!o br.do apÍoyado ná
À§s€rnblêia Cérd E)(lrdúÉie re-alzada êm 01.12.2016, @ín e coosequeí{e
roíratíiraçà do cefrtrl sociâl dô C.ofttpeôhiai

(il) RêbÍní e coítsoldü o Esatub Sodd pala Íefêú a ãlterâção óo nefi (D
acima

3.

a-

1-1

(D

ErPr.sà: a. ÂGÃÍoEÍú tBnÀsrD s À{Íu: 3l3.ool20o2-. prot@ro. 0o 20101100122,5 Êrà do prôto6ro: 15/09/2010
csR.r[rco o ÀRo{rvÀrcEo 22l0rl2013 soB o ,rôlEm oo 3)

.e!* hrrp://IE.lu6.jn.rt.@v.br/*.vt6,/ch.Det

ffi;



5, OÉLEEiacÕEs os âciDrislâs, poÍ t'laôinidade dê votos e sem quaêquea

ressah/as ou re§lrigoe§, cbliberaralm o que sêguei

5.1. Em ÀssembleÉ Geral OrdirÉria:

(i) Foi aprovada a lavÍaluÍa dâ presente Aia na íoÍÍna de sumáÍio. assim como a

sua publacâ€o com a ornissão das âssinaturas dos aclonstas presentes, nos têrmos

do ârtigo 130, para)rafos 'lo e 2 da Lei dâs S.A.

(ii) Foram aprovadas as Deínoôstrâ@s Financeirâs relêrenles âo exercicio social

eírcoíÍado ern 3í.12.2017, pllHicádos no l,loíiloí MêÍcânfl, nâ ediçáo do dia

04.05.m18, às fls. 8, ê rp Diárb Ofrcraldo Estado do Rlo de Janero, na êdi(Éo do diâ

O4.05.m18, às ffs.3

(i) O Sí Píesidênte dâ Mesa da Àssembleiá míoÍmou aos aclonislâs â Iênúncrâ

apresentada pelc Sra. Agnê Ôristina Machado ao cargo de DÍêtora sem Designação

Especifica, conÍoíÍíle carta de Íenúncia dâtâda de 30-04.2018.

(ii) lsto poslo, o Sr. PÍeskJênte dâ Mesá e os ac,onrstas prcsenles solacjlaram a

consEnâçáo em ata dos agradecirnenlos pelos tÍaballús por ela íeâlizados como

âdministradora dB Companliâ dandhe, a Companhiâ, quitação pelos âtos de

adminrstrâÉo poÍ ela pí"aücádos erquanto meínbro da üÍêloriâ.

(iiü Alo côítlinuo íci âpÍo!.àda a êleiÉo do Sr. Aclnanno Romulo Lêile Aranles.

brasilêro, casado, empÍesárb, poÍtadoÍ da caÍteu-â de irenldade sob o n' 1.143.363.

expedira pela SSPTES e inscdto íro CPF/MF sob o n" 04€.129 137-10, para o caígo de

Drêlor lnúrstrial, com mandâto unificado que se ênceíÍaÍá iuntamenle corn o mandálo

dos d,êmâh DireloÍes cla Companhla, alé 1 6.03.20 1 I

(iv) O Díeloí oía eb*o dêdarou, em terno p.óprio, gue nào eslá incurso êm

nenhr.rn úrs cÍimes pÍeüslo§ m Lei dâs S.4., ê§sim colno náo está impeódo de

ocupã os €ârgos pafa o quâl Íci el€lo, íEando desobngB(b a pÍeslar quahuer cauçáo

orJ grâÍilntia, tendo sUo devirarÍiente empossdo em sel, cargo rnêdiânte assinâtuÍa

doÉ respecl os lermos de Posse no ÍvÍo p.ópno

i rEà .brdd
.np.êsá: GEMcErcErx leNrl, s Â

4 P.otocolor oo-2or3/toot22 s hta do protocoro: 15105/2013 3l
http://rÉ- jucerja-rj.qóv.brlsêrvicos/chanceladiqita

(aD Não houve delbêràção sobÍe deslinaçáo de resullaclos, em lunção do píeiuízo

aprêsentâdo Í|o exêrcfub social Fndo €m 31 12.2017.

5.2. Em AsseÍnble'â Geral Extraqdiüíra:

z-ícrà)xw
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lv) Oesta lo.ma, a DrêloÍiâ da Sooêláde í'cârá coínposlá. a pâÍlr da píesente

data petos sêguÍrles Íneínbros, co.n marúelo alé Í6.03.2019i Sí Eírico Zito.
bres.bÍo. cása(b. empíesáno, poítedoÍ dâ caÍisi" dê denüóâóe RG no 4.507 926-2.

inscílo no CPF sob o n' 090.356 638-96. ôa quelÉade dê Diretor Píesirênle. 9.
Eatêbâi Grri{êrrno Gaíclâ Garcia. âÍgentiôo. cãsado_ emp.esárb, po.tâdor do
passapoíe no AÁC6'lgS5, €ínilido pefa Repliun:a dâ Argênlna, inscrito no CPf-ArF
sob o no 705.730 141-32. nâ quâliiade de Díetoí Fnanceío. 9. Sárgio de C.rrátho

auÍírro, brãsileÍo. casado, mpÍesáíb. poÍlâdor da carleira de dêÍrltdacle n.
9.288.4012 SSP/SP, insdto m CPF sob o n t3O 292.208-112 ÍÉ quatadâde d€ DlíêtoÍ
Comercial; Sí João Rica.do da Shrrêi.e Câvalcântl. brâsilero, casâdo, empÍesáno,
portaCoí de câíeiG de irsntirâd€ Rc n.03063018-0. expedirê pela SSP/RJ. inscÍito
no CPF/MF sob o n" 495 609.307-'10. nê qual8ade de Diretoí de Recursos Humenos.

Sí Brurb C.rtos Arnaío da Co3t. B?tiía, brasr€iro. câsâdô, empresiiíb, ponâds
dâ cárlêÍa de ÍJentúâde sob o nô 10075S|95-0, expedtda peto tFp/RJ e inscnto no
CPF/MF sob o n'051.555 357-35, na quât'dade dê DíetoÍ de Logistica e SupítÍnentos.
e SÍ Adriânro Rômrrlo Leíê Arantâ3. brastleiro. casado eínpíesáÍio, poÍle<lor dâ
cáíera de ijêoÍldâde soJ o n' 1.183.363, expêdda peLâ SSP/ES e inscílto no CpFA.tF
sob o no 046 129 137-10. na qualidade de ttrelor lÍúustnat. todos Íesrdentes e
doíÍ*riedos r'o aíasil com eíi(breço coÍieícial nâ Aveorde Almríânle êârroso, n! 52.

salas 1 50'1 e 1 502, Centro. CiJade do RD dê JârÊiro. Estaab do Rio de Janefoo. CEp
20 031-000.

(ü) Acerca ciô ârusle contábd decoÍrenrc da állêrâgáo no âcêrvo liquaclo conslanlê
m lâudo da soc,edâde incorporadâ LaíaÍlp Brasd S.A, coníame Asseínblerê Gêrál
Exkeordanária rêalizada em 01.12.2016. os aoonbtâs apro!"âÍam a reíÍâtificâção do
capatâl sociâ|. quê seÉ reduzdo no vab,. de R$ t&3.842 336 05 íceíío e sessenla e
kês milhôes, oilocêrios e quarenla e óois mil, trezênlos e tnnla e s€is reais e cnco

(úi) Desta íoíme, coíÍto íesultâdo aío eiuslê contábil o.a renatilicado. o capllal sociat
da Companhia, atuelmenle de RS 3.326.928 899.00 {três bithões. novecentos e vinle e
s€rs milhôes. no\êcenlos e únte e cito mil citocenbs e íú\ênta e Íra,ve reais) passa
para R$ 3.763.086.562,95 thâs bilhôes. setecêntos e sessenla e tés mithôes. oitênta
e sels mí, guinlÉí os e s€ssenta e d(É reais e mvenla e cinco centavos)

(vit) Ém consequ6írcb dâ reÍ*dâ alêraçáo da círa do câfitat sociat, o câpul do
aÂllo 50 do EstaMo Sooal da CoíÍpaúia passâ e virorar com a seguinte mva
íedacã

"Atíha g O cqld s,fjid é & R$ 3 763.086 562,95 (três bithôes,
sêlecerúos e sessenla e trs mllhôes, olenta e se,s mú qunhenlos e

3)
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sesseÍúa e d.ús Íeais e rÉvenla e cnco cedavos). rcqre§,trádo pí
53.897 (ciry,E*a e 0és ínt. (ioceílos e Í,oyenla e scleJ agies dd,í,ias
t,ottlitãfiúas. §n tCü Íannid,ldatDerÍe s{rôsc/ío "

íix) Em razião clas delôeraçôes apíovacles, os aciomslas aprovaram a reforÍra e

consoídaÉo do Eslafutc Soclalda C.ompanhia o qual passa a Íãzeí paíle antegrante

da píesente ãta. c4íno Anexo l. ind€penalenleínenle de transcflÉo.

6. ENcERiAxEttro. Nacla mals ha\êíúo a lÍataÍ, laviou-se a p.êsenle âla. que,

aÉs lida íu aprovada e assinada pcÍ lodos os presenles Mesa: EnÍico Zilo -

P.esrclenlei Luisa Alúm de Resende Costâ - Sêcretàna. Asgnatura acionlslas: Holom

lnvestments (Sparn) SLi Fmancêre Lalarge SAS: Lâdelis SGPS LTDA; ê LâÍârle S-A.,

pp Éníico Zito. Rb de Jânêiro, 11demaiode2018

Cortere com o oírginâl lavíado êm livÍo pÍóprb.

Luisa Alvim de Reseíúe Cosi,â

Sec.etarú

/a\ luÉEr r rÂ



at{Exo I

ESÍÀÍUTO SOCTAL

LAFARGEHOLCI íBRASILIS.A

CtaPJDaF n' G0.869.3367000r - Í 7

NIRE n' 33.300.320024

(Aqovúo conlúne Álâ dâs Ásserrb,eàs Gerais OÍdfu'a e ExtNdinaria redtzadas

cwrüldivalnc/Íe dn 11 de /'iítb de 2olq-

An. l: A LáfÍg*tolcam (Brâ3l0 Sf, é txna socÊJede anôÍlrna de câfild Íêciado. reqeÍúo

se peb pÍesente e§tatúo e p€la bgigaçà, em vboí, A Coínpânirê âtrraÉ sob o ílom6

lentasiâ Leíârgelk lciín.

Art. 2: A Coínpar*xa têÍn s€de íÉ @ital do Estado do Rio de JaneÍo, na Avendâ Aknarante

BârÍco, n0 52. sâlas l5O1 e 1502, Cenlro, CEP] 20 031-00. pdêí|do ebír eror eíngur
Íilais. escrilôÍios. dêpóíos cr.r eslabêbcimentos eÍÍ guâlquer ponto do teíildlo nacional,

ínediaíte dêllEÍaçà da CÍelqia.

cÂPiTULo t - oÀ oENoIIII{AçÂô, SEOE, OBJETO E TX,RÀÇÀO

/a\

Art 3 A CoÍÍtpüüia leín por obFlo: (â) a píGpecçáo. pesqu6â, lavÍa. erpbrâção e o

apÍov€itam€nto eÍn gerd d€ lazúas m;rêrâis, parllcularmerÍe, cãbário, argíê. gran o,

gnaisse, coÍrêlaloG e coôercs para a p.odiJsão de omentos. bntã e paodúos deíMádos, bem

como ale píoú)los quamÍosr (b) a píoduçáo, a úslrüuiÉo, â importâçào, a erporlaÉo.

iúustídizaçao e o cdnàcb em geíel cb cin€ílto, cel. aígôínassa, gesso, mÍterâ6 e melaÉ

bási@s em ge.al. de bêns de câplal ê ÍÍrâteÍÉb de constnção em geíal. e de íespectivâs

ínatéíbs+íin6 e píodútos dêÍivodos. afns ou coírdalo§, í€rlii?ántes e coarel^/o6 de soao e

aíleíatos dê omeíÍo ê serrs (hnrâdos. aÍíts ol, cúrêbtos: (c) a indt strê e o coínóícb de

càieÍto, ãrgElre§sa. É calciÍb. para fns ágricolás ou iúustnas, e píodúôs

comdeíronlaes pãa a coGüução ovl, in nahrÍâ. í!du§\É ãlleíelc píe-ÍÍroldedos em

@ocreloi (d) a êxtrâçã) de miEràs rÉo metábos e a exploíâçáo dê mnâs e ,aziJas em

geÍal; (e) â extraçáo, b.;lagsÍr ê conÉíãafzaçáo de mnerats e Ínaterüis de con$ruçár eín

9eía1. explorâçâo de pedí€{ras pâr6 a píodrrçà) de agaêgEdo para coocreto e para quahoêr

outrà fnaSade do eínpÍego de pêdrâ e o eteícim cle ãt\ dâdes Írecoíreit6 de epixaçáo
d€ p€drenas; (0 a prestação de sêrvi?os de coocÍAagem e boÍnb€âmeíto d€ concÍeto a

soÍtiço6 de €ÍE€íitab e cDírebiosr (g) a pÍesfação de sêrvips de italsgoÍte. mrslúa e

adbeçáo de concrêto, € traispoíiÊ dê malüiais de consln-@i (h) a gera@ de êmrgÊ

êláhaa pa.a o eínpÍego em inslaleçoes irúrstaàs píÚprns c eventual comerclâlEação de

exc€denles: (i) coírsulldia e prêslaÉo de serviços rêlalrvos a coÍislrução, superusáo

estrdos, expb.açào do raÍno dê pí{elos ê exece4àr de qúais$reí obÍas de erEenhaÍiâ cwil,aãE-»n

F,u'q



Íúuslrbl e meéÍ*ã, em todâs as $ras íftúaÍdâdes lécÍrcas e econóÍnÉás, poa conta

pÍóofla ou de t€Íc€iros, poÍ empíenadâ ou âdÍnhshâçâo; ú)e coínfa e \êrxla, âíÍ€íúâmeílo.

bteamefllo, cornodato, locaçâo, conslruÉo e dmimstraÉo óe bêns lrnóveas, equlpâmêntos e

nsldaçôes. de úíeitos e Írlsí€sses Íro glb6olo e na s'+eíGe iÍlduslve, (f)a admnbtração ê

erok ãçáo dê cícielos íbresla6, bêÍn coíno dedrcsÍ-se a mpoílaÇâo e expoílaçao de

mal$àIs, mirquinas e equpâmenlos pâra coflstn4à) ê píesiaÍ as§stêrrjâ técnicâ, ci€nliÍlca e

admiÍírativa. e â FÍeílne(iaÉo de negódc rdaclofladrs coín s6u obreto social (l) a
píestação dê sâNiios especiallzdos, (b nât eza témica, cêíiificá e adínirEtrât vá, e a
nteÍmediação de n€gócios rdaciLÉdos com sêú obreto social: (m) âqulsirpo, nslnlâçào,

exdúaçâo e lrarsíêÍàlciá de 6tabebcinêÍúos irüustÍiais qlre s€ rdaooôem coín maleíiais

de coÍrstnJção. DrrÊpalÍÍr€írte Íebabação de cineÍÍo e coÍrdstos e prodúlos quimicos; (n) a

alivirãd€ no s€tú da agropêcuá.ia; (o) kaospoíte, selê9áo ou triaoem, píocessameírlo.

srmazenag€m, Íecirageín. 6dâg€Ín e desiiro firnâl cle resii:,t-o§ eín geral e o prepaÍo e a

hcareração de r€sidrio§ Industnais; (p)a indtistriâ de rêcirâgem. âprovdtaínenlo e moâgem

de rêteitos rí(lsIrBls e a píesteqào de seíWos & arálises laboíâtoítâis parâ este fim, (ql

'odustmtzação, 
ffagem. bêmficÉmeí{o, coíneíoalEâÇáo e presLâÇà) c,e seruços de

secegem de escória e de ges§oi (r) a Í6píêsênliaçáo cle oulrâs socêdades, nâcionârs ot

estíãEeias. po. coína píôpna ou de leíceici (s) a impoÍtaçào ê expoíaçáo de píodutos e

oo seftiços \Fdos e se{ obieto: (t) preslação de seív(rs de nÍormátacâ â einp.esâs

coliladas dâ Coopar*xa que estào s€dâdas Ílo eíêrDr e trcinamenlo em nrcrmátrca; (u)

coínpra e \êíÚá de eqdpanefltG úesthdo§ à constÍução cM, (v) o tcêncramento de daíe'los

de pÍopriedaCe irndectud. húirdo mâs não se lmitarúo ao uso de úarcas. palgnles.

úrenos ãúúás, segrêdos de Í!€gocb ê ÍÉtodos ou lécnicas de Íabíi:aEào e corneÍcàliraÉo
de máeahis para coôstÍr4à). slsleínas. b€Íis íno\reÉ ou imówis larEil,rejs ou mlaÍEilrers de
que êh â CoanÍ,arúia, se|â ou veÍ*E a ser lrtdâí ou lbenciada, rêlâconâclos ao

desêí$olvimeolo. indanlâçio. oFÍâçà oJ âdmh§lraqão das ftanqLias gue vÉí â conêêder.

go(Hdo ãtuar (ketrneí{e ou etrâÉs cle tê.oenos. rrc g€|€íúam€nto de gstefia de Írânqúiâ

ê rêde de bias. assm coíro píestaí trêinemenlo. assessona ou crnsullonâ a íÍaílquêados,

intermêdieçao íÉ câóeta de c]omFxas e s{rpíineírlos e comeíoalzâçáo cle mâleflais pare

constÍtsào em 9êrâ1, bem cdl|o desenrõfvim€aio de quaEquer ativrdâd€s necêsúms e

âssegtrar, tânlo qlânlo po§siÉ|, a ÍnaúeDçà) e o apeííoiçoãmento coírlíruo dos padrôes

de alua@ de e.É í6óe de ÍraÍtqúas (rv) a paÍticiíração e r|' eslÍnenlo no câíilel de outras

sôciedqdês, Íio pais ou Í!o eíüilí. coaDo sócia. acàobta ou quotista. hcirsrve eín sociêdade

de coota de paÍticFaçào, (x) seftiços coínúrados de escÍilfu e aÍl()lo âdmrnstratvo

AÍt. 4 O píazo de duraçao óâ Companhra é andêtêímnâdo

cAPiÍuLo [- Do caPíÍ L E oÂs açÕES

Â,tigo 5P: O cãpdal soc'al é dê Rl 3.763.086.562.95 (lÍês bilhões. selêcenlos e sêssôntâ ê

tÉs mihôes. oileota e seis mil. qurúenlos e sêssenla e dors Íears e novenla e cinco

o"-
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cenlaws) represenledo poí 53 897 (onguenta e três m;1, oilocenlos e no\,enla e sete) âçÔes

oídiriiíias íDínkEtivas, sem t/aloÍ mmnal. ldâlÍnente subscÍito.

lrt.6: Os certíicâdos dê eçóes, os thl6 müpb6 qJ as cautelas p.oúsóÍias de\reÍâo seí

âss,rla(bs pd d).s Diêt6es.

ÂÉ. 7i E facrrltado à Coanpanhh suspqúer os seíviços de transíêrência, clesdobramento,

gn4amenlo rie açDes e cêdf'câdos, pâra âleÍüü às cleieÍmnâçôes da asseíntlérâ gêral.

ob§ê ,âdos os Íequisilc lega§.

CAPiÍuLo III_ DA ASSE BLÉIA GERÂI.

CAPiIULO IV _ OA OIREÍORIA

Aat. 8. Os aoonislas reuriÊse-fo oÍ(lmúmenle em assemuáa getâl nos quâlro primeiros

rn€s6s ck, exerc*io soc6l e, ê{rrychariamênle, sempÍe que os frleresses sochis o

exrgrÍem.

Ârt.9 A§ asssmdêÉs gÉrâÉ serião conlocâdas pêb DieloÍ ftêsadente otJ por quâasqúeÍ

Dreloíes, e seíà) nstâladâs em coírÍormúade coín os quortÍls legais. se oulro ouorum não

eslrver prevÉlo nesle Eslatulo. lodendo sêÍ píêsrdiras por quâhtêr Drêloí dâ Socjedâde.

Art 10 A admiistÍaçáo clâ Soaêdad€ cáberá â una DreloÍta coínposta por, no mhÍÍio 2

(dois) e no máximo de I (orlo) rnêrÍlbíos, quais sêiam: í (um) Direltr Presdenle: 1 (um)

DreloÍ FmaÍtceiroi 1 (rm) DÍeloí de RêCrÍsos lfumanos; 1 (um) DretoÍ Comêrcrali 1 (urn)

DÍeloÍ lnduslriali 1 (uín) üÍeto de Logistlca e Suprrnentos e 2 (dds) DÍáo.ês Sêm

DsstgÍ|aÇao tsspecihcá

Âat. t1: Os DiÍeloÍes terão pra?o cle mandalo unificãdo c,e dds anos permitda a íe€leçào,

devgndo os dircloÍês pêrmânec€r eín exercicp até a posse de seus sucessores.

Pr.ágrdo úúco: O Eleioí Presirenre seíá sl.bsltrliô eín $as aÊ6íÉias por oualqLleí ortÍo
Díêtoí.

^rt. 
13 

^lém 
das eldbuiFes fixadas êÍn H. a DÍetúia t6Íá os poderes gerais de

admanêtrâçáo do6 negócbs s@iais e s€rá coínpetente para â pÉlica drs atos nec.es§àío§ ao

.ffi
.e

Aat. í2 A DreloÍia reunr se-á sempÍe quê coíi\/ocada Foí quâlquer diÍêloí, por escÍrlo,

indusive alrarés dê cârta, mensagem el6trônrá fê-ma,í), com anlêceêncra de dois c,las

FEarâ dspê-nsada sua convocaçfu sempre que esti\êÍ presente á reüiào â totalidade dos

membíos cla D.elqÉ



Íêgdar funciomrneí|lo da emprasa, rôpaes€ítlâíío-â em ]uizo. ou loÍa dele, sêndo investda

de podeÍes paÍa: (a) superiltender e dirign iodos os negócios soclais; (b) píâticáí. em goÍd
todos os elos rccessárDs á ádmiNtrâçfo soclal, que nào seiam pírvatÀros da Ass€mblêh

Geralj (c) âbír e/ou eíir$-r faÉ|s. esaÍíó.ils, depêgtos ou eslabelecirnerÍos em qualquer

poírIo do lêíÍnóíio nacimal. (d) deÍ e rêcêhêí qdaÉo: (e) trerEigir. rcíurlciaÍ, desrstÍ e firÍna
coínpÍoínbsos (í) adq{*i, alktflaí. peímúa cu oíieraí bêns íÉvêls e imá/eis. (q) pÍesta

fiaíçâs, at6ê e cal.çôes e gaíaÍ*ias eín opeíaçôes nas quâas exrsta mteíesse dâ CompâÍ|hh

o{r de sooêdade @Ín â ql|âl manlêíha vircutaÉo acionárh. nem como preslar Írânç3s,

mesmo so&áriâs. eín contÍâlo§ cle bc€çáo oín que ÍgúÍêín coíno localários empíegados da

Coínpanlia, sem a rÉcêssdâcl€ dê deb€ràçáo expÍessa eín rêlmêo de OiÍeloria.

Áí. íil: Todos c dmjmenlc que crieín obíilraçõês ínaíÉeiÍas paÍa a Coínpanhra s€íào

assinâdos, íÉcessaÍbmeote poÍ: (a) *ts Clrelúes em coriunlot (b) ún Diêtor êín coítrÍrto
com tm píocuÍad)r, nos teÍm6 do An. 15; (c) dcis pÍooradoíes em cdliw c, rEs lerm6 úc

Aí 15i olr (d) isoladâmenle, poí rrÍl [)í610r ou ún procxrra(bÍ. Ílos lefm6 do Art. 15

AÍt. 15: As pÍocu_ações seíáo ouloígidas seíqre em coniunto de drjs Oíetores dâ

Coínpanfia. e deÉíào especifcáÍ expressaÍpÍÍe os @es coíÍeridos aos píocuradorês.

eÍn r69'me de dLda as-§nâtúâ o(r isolâdâmeí e, beÍn como a duraçàr do nraÍúalo qw fiáo

po&Íá sêr 9rpeÍÉí a ur arE. ercelo m caso (b maíúalo líÊal, o qual poderá s€Í poí

píãzo íÚelúrnirado.

Art 16: Sâo êxprêssâmento v€dados, s€rúo nulos e inopeÍânles com rehgáo a

Companhia, os atos dre qualqueí Dretoí, procrrí:rcloÍ ou funáonário, que â onvolveÍem em

obíigaçõês elâlivas a negócbs o{., operações estraÍ*os ao ob,elo socaal, b€m como

lianças, avais, êndcssos oü quâisqu€í gaíanliâs êm íavoí cle leÍceaÍos, sâlvo quando

expíessaíÉnle autorÉados. nos leímos dieste capitrlo lv - Dâ Dretoírâ.

CAPIÍULO V . DO COIISELHO BSCAL

Art í7i O C,onseho Flscâl, coínpGlo cb tÍ6s mêmbíos, náo lêíá furEionamento peÍmarente,

Ín:§ apenâs íros êxeÍcí,jos sodâê em qLE ttr anstabdo a FÉdido de acjoÍi§âs, ocásráo êm
qlre sâíàr dêirtos c sârs íneínbíos e fxâda a r€spedira

Aí. 18 O Conselho Fiscal. quaÍdo em ÍútcÉílâmenlo, lerá as alíibrr{pês bg6is. alem do

d-.\êí de emitir sua opinià) sobíe os nogócbs sociars sempre gue a Drelo.É o sdÉjtaí.

1)
d. 

'mredó. 
ho. ro/r4



Aê '19: O exe.cia.o socral c{incdirá coín o aíro crvi. ,nlcÉndo-se êm 1 de JaneiÍo e
gnceÍrendo-se em 3i de de2ombÍo de câclô ano. levantaÍÉo-se, em sêguda. bâlânço

patriÍÍ}ooial a Ím de sê epúrar os resulldos, respeiladâs as íoímalÉaoes legais.

§1": À Coínpanhia podÊrá, poÍ d€tbêÍação da DÍêtoria, levantar tlalanços sêmestÍâis. beÍn

como, a qualqueí moínenlo, dêclaraÍ divÚeftbs inleímêdÉnos á contâ d9 luúos

aêrndâ<bs ou rcseí\,âs cle lucros eÍslêiles no últmo babnço anual ou sern€,slral, m
íoíÍrÉ pre!Éta em ba

§?: A CoíÍpanhi, poderá. poÍ deliberaçáo dâ OiÍeloriâ. levantar bahnços intemediãrios e

dedarar divijeodos inlêrn€diáíios em pêíiodos menores que os estaÉddics r)o par:i'graÍo

pnmero aclma. nos lermos do §1ô do âÍt§o 204 da Lêr6 404176

§3": A DíelorÉ lambéo poderá c,edarâÍ o pagamentô de Juros sobre o caprlal PÍópÍio com

base no balenço enualou êÍn bâlaôços bvanlâdos em ped$os lnlercalaÍes.

^r1. 
20: Àlêrações e$alt lárias qr a ássot{ão da Cornpaúa so podêrá) seí âpro\,.ádas

quândo â íâ\ror dêlas volareÍn ácioÍ slas repíê.€ntando 23 (dds leços), no mrnirno. do

capilal social coín dr€ito a \roto, obedecirâs. quânlo âo Ínais, as deleÍmha@s da lei,

Art. 21r Dos lucÍos lioridos aporados. aÉs as dedoçõês bgeis, seÍão destirados: a) 5%

(dnco por cer o) para a constrtriÇáo da resêrva legal ate o knite cle 209i, do câpnal

iÍ{€gralEâdo. b) 25% (\,rrte e onco poÍ cenlo) para a dislíbrrção do di\,idêÍüo minimo

ob.iptoÍio &s acloÍrbtâs ressâhrâ*) o disposlo nos §§ 4'e 5' do eítigo 202 dê Let 6 404r'76

An. 22: O saldo dos trrcÍc peímanecsrá à disposi=o da assemtÉB gerâl, +rê dêôôrá sobíe

era dostnagáo, podeÍdo seÍ. lotal ou parcialmenle, dbtribuiJo como divldeí{b supbmêntâ.

aos acDírisle§ o(r alÍbuido â reseíva espêcral.

cÂPiTULo vI- Do ExERCicIO SOCIAL E oA DISTRIBUIcÃo oE RESULTADoS

cApiTULo vll - oas t)spo$ÇÔEs FrNAls

Rio de Jaíleiro. 1 1 c,e mab Ce m1 B.

Aí. 23: A trasÍo.maç5o da Coínpanlia em oulro lÉ de socie{ade so podêrá ser delibêrâda

poí acioínstas represeôtaí|do dds lerço§ do ceÍrtal socàl com díeito de \,oto

Luisâ Alvim c,e Res€nc,e Costâ

Secíelàú

dpl
","âçe/

3)

---llsQ*t"zrA**



À

LAFARCETIOLCÍM (RR{SII,) S.A.

A\ Almirântc BrÍÍt,so. n" 5:. solÀs l-501 c l.S(ll. (lcntm

Rio dt J,nerrGRJ. ChP l0.0l l -«Il.

ReÍ. Renúncra ao carro dc Diret('ra.

R'(' de Jancim. :0 d€ dbril d€ l0llt

àv-.-c - l>

Vcoho por mcio dcsta- aFEsc-otár À v.Sas o mcu pcdiô dc Ícúncia- f'or ra2ôcs dc

<rdcrn ptssrxl- T crro & DiÍúora dâ So.i€dalc. para o qual fr! clcita cm ló d€

março de 2017, derÍarúo de crcrc€Í qüflsqu€t 6Íç(_rês nrcrentes âo caÍlri a paíiÍ da

flt-
ASú. CÍiíiÀr

Rccct ido cm: O!iq!!gÍ
LA}'ARGEHOITIM GRÁSIL) S.d

!.li.Ôcttüof'Úló



LAFARGEHOLCIT IBRASIL) S.A,

CNPJruF n" m.869 336/0001 .1 7

N|RE.33.300 32002-4

ÍERMO OE POSSE

DIRETORIA

Nesle ato. êLr. § 
^dri.nno 

Roílrúl,o Lâne Aràítês, Srasisro. câsdo, emp.eÉm po.ládot

dia câteia dê idêntdade sob o no 1 1Al3e3. spêúdâ pêlâ SSP/ES e nscnlo no CPF/UF so!
o c'(146129137.10. romo poss€ cb crg! ílê O.elor lrúÁtÉr oâ LAFARGEB€,ICIX
(BRASIL) S.À.. sErêdâde a!{Ííâ no CNPJIMF soõ n' 60 869 336/0001-1/ e rcgÉt-ada na

JIICERJA sot o NIRE n'33 3OO 32@2-4. csn sed€ na Cidde e Eslàdo do RD dc Jaôero. m
Av Ahirdnlê 8rmso. n' 52. salas 1 5O1 e 1 5O2 Cenlo. doravaôle dênomna(,3 'Socredade'.

pará o srãl ,u,.iêno codormo Ala das A§semble'a§ Ge,ãB OrdniíÉ € Edraordi.ána
íêalizadas cirmdaiivamcnlc qr ! 1 d€ mab de ZrtS corÍr maíúâlô tmírádo oue se enc?rará
júíláínsíê co.n o mâídãlo dos demfl§ Dtrêlorr§ dâ Compaohia, alê 16 de março de 2o19.

kam. sob â6 peÉs dó lê,, qie nào êstoir imp€dido de exeíc€, a ãdmnslrâçá) da

Socic{3de po. ler êspBà1, em víude ê coíxie6a9b cÍnnai, o,r por me cnconlÍãú sob os

eíeitos derã. em !Ítríe de pênâ ouê vde, ai.úâ qLre t€mporaíameole. o ac4sso a cãgos

Fr5lbo6. ou por crme Íat nenta. dê úêvaÉâçáo. coí{Ía o slstem. ílna.cearc nâ:ixd. contrã

no.mas de oêíesá dà conconàEa, cor{Ía rclaçoes de cônsumo. Íe FIUlcâ. o{ a p.@âde

/a\ ,, ,, ,



LAF'NGEHOLCN iBRA5IL) S.À
CNPJ/MF n' 60 869 336/@Oi -l 7

N|RE 33.3m 32m2r

TERXO DE POSSE

OIREÍORIA

Neíe âlo. eu. Sr adrühno Roftulo L.lta 
^aanla!. 

b.asiiêío. casâdo, eínpÍêsa@, p.Ítâdoí

oâ cânêiía de idenldâde so5 o no 1.183.363, exp€dda pêla SSP/ES e nscrno no CPF/MF sob

o n'046129.137-10, lomo posse do cargo de Drelo. lnúrslial na LAFARGEBOLCIII
(aR Sn-) S.4.. so.iedffle nscrúa no CNP.J/UF sob n' m 869.336,to01-17 e regrstràdã nâ

JUCER.,A sob o NIRE n' 33.300.32002-4. co.8 s€óe ne C'dedê e Estado do Rio de JaeÍo 
^â

Av Amiarle Bãroso- ô'52. sâlas 1 501 6 1.5O2. Cenúo. do.âvânE deirhrEdã 'SocÉdadê'.

oa.a o qual fú eeio coííorme Aia da§ Ass€ínbleÉ§ G€ía§ OdiÍrtnê ê ExlÍaúdiMnâ
rêâli7-âdás crrrRnáúãncõle m I I ê ms (tê 2016, cdn mâ..!dâto unCi:ado que s€ eÍlcerârá

,urLamenle com o maíidâto dos êmàs D.€lffes da coínpànrxa. alé 1ô de mârço de 20'19

hã.o, soô as p€r'as da lei. que náo ê51q, mpeú(b de êxercêí s admÍ*si.acáo dâ

Soo€dade po.le' esp€cid. ec viirde d€ coÍtdêneÇáo c.innâl. dr poí me aílcúítâ. sob os

eÍcnos dsla eo vífud€ de peré qe v6d€- ãndâ quê lêmpo.ânãÍenlÊ, o acesso a cãrgo§

ú5llcos oir po. c.ine Ía8medã, dê p.evrt3çáo, cglae o slslêma fn3rceÍo naclond. coii.a

^o.ma§ 
de deíesa da cooconêrch. cúíltã relâções dê coírsumo lé Ébl'ca, o!" a Fop.redâde

mâD de 2018

r4!.sà: AtMErcÉrX (sMst) s À

crnrrErco o aRourvMuo ê. 22los/2or3 s o NItcÀO Ó
3) jr rLrr r^ i

/l

â..§.. àtLp://ff . juérjà.rj -qov.bt/5.rvtto'/cnân..r
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