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ALGAR TELECOM S/A 
Companhia Aberta 

CNPJ/MF: 71.208.516/0001-74 
NIRE: 313.000.117-98 

 
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO, 
NA FORMA DO ART. 130 § 1º, DA LEI 6.404/76. 
 
01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Sede social da Companhia, localizada em Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, no dia 29 de abril de 
2019, às 09:00 (nove) horas.  
 
02. PUBLICAÇÕES LEGAIS: I – Foram publicados o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 15/03/2019 da página 13 a 21, e no Jornal 
Diário de Uberlândia em 15/03/2019 da página A8 a A13. II – Foram publicados os editais de 
convocação, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos dias 29/03, 30/03 e 02/04, de 
2019, às páginas 40, 35 e 20, respectivamente, e no Jornal Diário de Uberlândia nos dias 
29/03, 30/03 e 02/04 de 2019, às páginas A11, A7 e A7, respectivamente.  
 
03. PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com 
direito a voto.  
 
04. MESA: Presidente, Jean Carlos Borges. Secretário “ad hoc”, Luciano Roberto Pereira.  
 
05. ORDEM DO DIA: I - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2018. II - Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a 
distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. III – 
Deliberar sobre a fixação da remuneração anual global da Administração da Companhia. IV – 
Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que 
se encerrará em 31 de dezembro de 2019.  V - Deliberar sobre a não instalação do Conselho 
Fiscal.  
 
06. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos presentes, salvo os legalmente impedidos ou 
aqueles que, por ventura, se abstiveram, foram tomadas as seguintes deliberações:  
 
(1) Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a 
omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, na forma do Artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 
6.404/76.  
 
(2) Aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 
exercício social encerrado em 31/12/2018, com pareceres favoráveis do Conselho de 
Administração e dos Auditores Externos Ernst & Young Auditores Independentes S/S.  
 
(3) Aprovada a distribuição de dividendos no valor total de R$ 105.082.229,27 (cento e cinco 
milhões, oitenta e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 
75.058.735,19 (setenta e cinco milhões, cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e 
dezenove centavos) de dividendos obrigatórios, e R$ 30.023.494,08 (trinta milhões, vinte e 
três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oito centavos) de dividendos adicionais, os 
dividendos obrigatórios e os dividendos adicionais serão pagos pela Companhia no prazo de 
até 90 (noventa) dias, contados da presente Assembleia.  
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(4) Aprovado que os membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e 
da Diretoria da Companhia serão remunerados por suas funções, no montante global anual de 
até R$ 17.931.011,40 (dezessete milhões, novecentos e trinta e um mil, onze reais e quarenta 
centavos). 
  
(7) Aprovada não instalação do Conselho Fiscal.  
 
(8) Aprovado o orçamento de capital para o exercício de 2019, no valor de R$ 411.720.000,00 
(quatrocentos e onze milhões, setecentos e vinte mil reais).  
 
(9) Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todos os atos necessários à 
implementação e formalização das deliberações acima. 
 
07. ABSTENÇÃO DE VOTOS: Das deliberações tomadas, houve abstenção dos votos dos 
legalmente impedidos.  
 
08. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, 
lavrando-se a presente ata. Assinam a via desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de 
atas, o Presidente da Mesa Sr. Jean Carlos Borges, o Secretário “ad hoc” Sr. Luciano Roberto 
Pereira, os acionistas ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (p.p 
Sthefany Silva Monjardim da Fonseca e Patrícia Correa de Lima), ÁRVORE S/A 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (p.p Sthefany Silva Monjardim da Fonseca e 
Patrícia Correa de Lima), LUIZ ALEXANDRE GARCIA (p.p Sthefany Silva Monjardim da 
Fonseca e Patrícia Correa de Lima). Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica 
desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. Luciano Roberto Pereira, na 
qualidade de Secretário “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em 
livro próprio, e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, na 
qualidade de advogada. Uberlândia, 29 de abril de 2019. 
 
 
 

Jean Carlos Borges 
Presidente da Mesa 

 

Luciano Roberto Pereira 
Secretário “ad hoc” 

 
 
 

ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
(p.p Sthefany Silva Monjardim da Fonseca e Patrícia Correa de Lima) 

 
 
 

ÁRVORE S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
(p.p Sthefany Silva Monjardim da Fonseca e Patrícia Correa de Lima) 

 
 
 

LUIZ ALEXANDRE GARCIA 
(p.p Sthefany Silva Monjardim da Fonseca e Patrícia Correa de Lima) 

 


