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QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/MF 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de março 
de 2012. Data, Hora e Local: Dia 01 de março de 2012, às 12:00 horas, na 
sede da Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, n.º 651, 8º andar, Centro, CEP 
20.030-041. Convocação: Convocações encaminhadas pelo Presidente do 
Conselho de Administração a todos os integrantes do Conselho de Administração 
da Companhia mediante entrega pessoal, correio eletrônico e/ou fax nos locais 
por eles informados à Companhia, com descrição da ordem do dia, nos termos 
do artigo 10, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. Presença: 
Presente a totalidade dos integrantes do Conselho de Administração da 
Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro das Reuniões do Conselho 
de Administração da Companhia. Composição da Mesa: Presidente: Antonio 
Augusto de Queiroz Galvão e Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Ordem 
do Dia: (i) apreciar e deliberar a respeito da repactuação de alguns termos e 
condições do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de 
Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, 
para Oferta Privada, da Construtora Queiroz Galvão S.A.”, celebrado em 25 de 
maio de 2011, conforme alterado (“Escritura de Emissão”), com a consequente 
celebração, na qualidade de interveniente e anuente, de competente “Instrumento 
Particular de Terceiro Aditamento à Escritura da Segunda Emissão de Debêntures 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Oferta 
Privada, da Construtora Queiroz Galvão S.A.” (“Terceiro Aditamento
tal repactuação, conforme minuta de Terceiro Aditamento anexa à presente como 
Anexo I; e (ii) uma vez aprovada a matéria descrita no item (i) desta ordem do dia, 
autorizar a Diretoria da Companhia a representar a Companhia, na qualidade de 
interveniente e anuente, na assinatura do Terceiro Aditamento. Deliberações: 
Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, foi 
deliberado, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, a aprovação: (i) da 
repactuação de alguns termos e condições da Escritura de Emissão, nos termos 
do Anexo I; e (ii) celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente e 
anuente, do Terceiro Aditamento nos termos do Anexo I. Encerramento e Data: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo tempo necessário para 
lavrar a presente ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes. 
Rio de Janeiro, 01 de março de 2012. Assinaturas: Presidente: Antonio Augusto 
de Queiroz Galvão e Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Conselho de 
Administração: Presidente: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Vice-Presidente: 
Ricardo de Queiroz Galvão; Conselheiros: Carlos de Queiroz Galvão, Fernando 
de Queiroz Galvão, Maurício José de Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz Galvão 
e Roberto de Queiroz Galvão. “Confere com o original lavrado no livro próprio”. 
Ricardo de Queiroz Galvão - Secretário da mesa. Arquivada na Jucerja sob nº 
2302728 em 14/03/2012. Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/MF nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 33300015418

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de março de 2012, 
lavrada na forma de sumário como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”). 1. Data, Hora e Local da Assembleia: Dia 01 de março de 2012, às 
10:00 horas, na sede social da Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), 
situada na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º ao 6º andares, Centro, CEP 20030-
041, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação 
e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a 
presença da acionista única representando a totalidade do capital social, conforme 
se evidencia da assinatura lançada no Livro Presença de Acionistas, na forma do 
artigo 124, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações. 3. Mesa: Presidente: 
Maurício José de Queiroz Galvão e Secretário: Nilton Marchetti. 4. Ordem do 
Dia: (i) apreciação e deliberação a respeito da repactuação de alguns termos 
e condições do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de 
Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, 
para Oferta Privada, da Construtora Queiroz Galvão S.A.”, celebrado em 25 de 
maio de 2011, conforme alterado (“Escritura de Emissão”), com a consequente 
celebração de competente “Instrumento Particular de Terceiro Aditamento à 
Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, em Série Única, para Oferta Privada, da Construtora 
Queiroz Galvão S.A.” (“Terceiro Aditamento
termos da minuta de Terceiro Aditamento anexa à presente como Anexo I. 5. 
Deliberações: A acionista única aprovou: (i) a repactuação de alguns termos e 
condições da Escritura de Emissão, conforme Anexo I, bem como a celebração 

a praticar todos os atos necessários à celebração do Terceiro Aditamento nos 

Escritura de Emissão. 6. Encerramento: Lida a presente, foi a mesma aprovada 

sumário nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 
Rio de Janeiro, 01 de março de 2012. 7. Assinaturas: Presidente: Maurício José 
de Queiroz Galvão; Secretário: Nilton Marchetti; Ricardo de Queiroz Galvão e 
Maurício José de Queiroz Galvão p/Queiroz Galvão S.A. “Confere com a original 
lavrada no livro próprio”. Nilton Marchetti - Secretário da Mesa. Arquivada na CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.

CNPJ/MF 33.412.792/0001-60 - NIRE 33300015418
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de março de 
2012. Data, Hora e Local: Dia 01 de março de 2012, às 9:00 horas, na sede social 
da Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, n.º 651, 2º ao 6º andares, Centro, 
CEP 20.030-041. Convocação: Convocações encaminhadas pelo Presidente do 
Conselho de Administração aos Conselheiros mediante entrega pessoal, correio 
eletrônico e/ou fax nos locais por eles informados à Companhia, com descrição 
da ordem do dia, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Estatuto Social 
da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos integrantes do Conselho 
de Administração da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro das 
Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Composição da Mesa: 
Presidente: Maurício José de Queiroz Galvão e Secretário: Ricardo de Queiroz 
Galvão. Ordem do Dia: (i) apreciação e deliberação a respeito da repactuação 
de alguns termos e condições do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda 
Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 
Série Única, para Oferta Privada, da Construtora Queiroz Galvão S.A.”, celebrado 
em 25 de maio de 2011, conforme alterado (“Escritura de Emissão”), com a 
consequente celebração de Instrumento Particular de competente “Instrumento 
Particular de Terceiro Aditamento à Escritura da Segunda Emissão de Debêntures 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Oferta 
Privada, da Construtora Queiroz Galvão S.A.” (“Terceiro Aditamento
referida repactuação dos termos e condições da Escritura de Emissão, nos 
termos da minuta de Terceiro Aditamento anexa à presente ata como Anexo I; e 
(ii) convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia 
para deliberar a respeito da repactuação dos termos e condições da Escritura 
de Emissão, bem como da celebração do Terceiro Aditamento conforme Anexo 
I. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da 
Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, 
a aprovação: (i) da repactuação de alguns termos e condições da Escritura 
de Emissão, conforme Anexo I, devendo a minuta do Terceiro Aditamento ser 
encaminhada à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da 
Companhia; e (ii) da convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas 
da Companhia para apreciação e deliberação a respeito da repactuação de alguns 
termos e condições da Escritura de Emissão nos termos do Anexo I, bem como da 
celebração do Terceiro Aditamento. Encerramento e Data: Nada mais havendo 
a tratar, foi a presente ata lida e aprovada. Rio de Janeiro, 01 de março de 2012. 
Assinaturas: Presidente: Maurício José de Queiroz Galvão e Secretário: 
Ricardo de Queiroz Galvão. Conselho de Administração: Presidente: Maurício 
José de Queiroz Galvão, Vice-Presidente: Fernando de Queiroz Galvão; 
Conselheiros: Marcos de Queiroz Galvão e Ricardo de Queiroz Galvão. 
“Confere com o original lavrado no livro próprio”. Ricardo de Queiroz Galvão 
- Secretário da mesa. Arquivada na Jucerja sob nº 2302850 em 14/03/2012. 
Valéria G. M. Serra – Secretária Geral.

DA AGÊNCIA ESTADO

O
governador do
Rio, Sérgio Ca-
bral, lançou, na
última sexta-fei-
ra,o Mundial de

Judô, que será realizado na ca-
pital fluminense pela terceira
vez, em setembro de 2013. A
competição foi oficializada em
evento no Palácio da Guana-
bara, sede do governo esta-
dual, na presença de autorida-
des locais e do presidente da
Federação Internacional de
Judô (FIJ), Marius Vizer.

“Para o Rio de Janeiro é
muito bom realizar o Mundial
de 2013 e saber que temos
uma Confederação Brasileira
de Judô profissionalizada, sé-
ria e decente. Mas o mais im-
portante num evento deste
porte é o legado de educação e
esporte que fica para a popu-
lação”, declarou Cabral.

Os elogios do governador
foram reforçados pelo presi-
dente da FIJ. “Os brasileiros
estão de parabéns pela forma
profissional como estão sen-
do realizados os eventos nes-
te País. Hoje o Brasil é a sexta
economia mundial, um País
onde existe liberdade e onde
as pessoas se importam com
o próximo. O Mundial de Ju-

dô será um grande desafio
para a nação que também
realizará a Copa do Mundo
(em 2014) e a Olimpíada de
2016”, enfatizou Vizer.

Para o presidente da Confe-
deração Brasileira de Judô,
Paulo Wanderley Teixeira, a
realização do Mundial no Rio
pela terceira vez é reflexo do
sucesso da edição de 2007. “O

Mundial é o evento mais im-
portante do calendário da Fe-
deração Internacional de Judô
e, depois do sucesso em 2007,
o Brasil entrou definitivamen-
te para a rota de eventos de
peso da FIJ”, declarou

O Mundial de 2013 também
contará com disputa por equi-
pes, formato que poderá ser
incluído nos Jogos Olímpicos

de 2016, no Rio. Ao todo, o Bra-
sil soma 28 medalhas na com-
petição, sendo quatro de ouro,
sete de prata e 17 de bronze.
Na disputa por equipes, são
três pratas e um bronze. No
Mundial do ano passado, em
Paris, a equipe brasileira obte-
ve seu melhor desempenho na
competição em número de
medalhas, com cinco pódios. 

JUDÔ - Evento é o mais importante do calendário da FIJ. Jogos serão realizados
na capital fluminense pela terceira vez. Ao todo, o Brasil já ganhou 28 medalhas 

Cabral diz que competição é mais um legado de educação e esporte que fica para a população

CARLOS MAGNO/GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Governador do Rio
lança Mundial de 2013 

■ TRANSCARIOCA

DA AGÊNCIA BRASIL

O prefeito do Rio, Eduardo
Paes, lançou, ontem, as obras
da segunda etapa da Transca-
rioca – corredor expresso que
ligará a Barra da Tijuca, na Zo-
na Oeste, ao Aeroporto Inter-
nacional Tom Jobim (Galeão),
na Ilha do Governador, no ou-
tro extremo da cidade. Paes
disse que essas obras estão
sendo feitas em prol do muni-
cípio e não apenas em função
da Olimpíada de 2016.

“É uma obra para a cidade e
para o povo que trabalha duro

e que terá mais qualidade de
vida, após a conclusão”, disse.
Segundo Paes, a Transcarioca
reduzirá o tempo que as pes-
soas levam para se deslocar de
casa até o trabalho. “Hoje, pa-
ra ir da Ilha do Governador até
Santa Cruz, o carioca perde
cerca de três horas no trânsi-
to. Com os BRTs (sigla em in-
glês, para o transporte rápido
por ônibus) esse percurso se-
rá reduzido para cerca de 50
minutos. Isso é mobilidade
urbana, fundamental para a
cidade”, assinalou.

A estimativa é que a Trans-

carioca beneficie cerca de
400 mil passageiros por dia e
reduza pela metade o tempo
de viagem. Com 39 quilôme-
tro de extensão, será o pri-
meiro corredor de alta capa-
cidade no sentido transver-
sal  da cidade.  Serão cons-
truídas 45 estações, dez via-
dutos e nove pontes (sendo
duas estaiadas).

Além da Transcarioca, está
em andamento na cidade a
implantação de outros três

BRTs: Transoeste (interligará
a Barra da Tijuca, Campo
Grande e Santa Cruz) que en-
tra em operação ainda este
semestre; a Transolímpica
(que ligará a Barra da Tijuca a
Deodoro e está em fase de li-
citação); e a Transbrasil (ao
longo da Avenida Brasil, li-
gando Deodoro ao Aeroporto
Santos Dumont, cuja libera-
ção de recursos foi anunciada
esta semana, no Rio, pela pre-
sidente Dilma Rousseff ).

Prefeito lança segunda etapa 
das obras do corredor expresso
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




