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ALGAR TELECOM S/A 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME: 71.208.516/0001-74 

NIRE: 313.000.117-98 

 

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS 

EM 29 DE ABRIL DE 2020, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO, NA FORMA DO 

ART. 130 § 1º, DA LEI 6.404/76 

 

01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Virtual por meio da plataforma digital Google Hangouts e 

presencialmente na 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 2020, 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 

31/12/2019, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 18/03/2020 da página 10 a 20, e no 

Jornal Diário de Uberlândia em 18/03/2019 da página A5 a A11. II – Foram publicados os editais 

de convocação, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos dias 31/03, 01/04 e 02/04, de 

2020, às páginas 13, 7 e 7, respectivamente, e no Jornal Diário de Uberlândia nos dias 31/03, 

01/04 e 02/04 de 2020, às páginas B4, B4 e B3, respectivamente. 03. PRESENÇA: Acionistas 

representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto. 04. MESA: 

Presidente, Tulio Toledo Abi-Saber. 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 2019; II - Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a 

distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; III - 

Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração da 

Companhia para os próximos 2 (dois) exercícios sociais, com mandato até 30 de Abril de 2022. 

IV - Deliberar sobre a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia. V - Deliberar sobre a 

fixação da remuneração anual global da Administração da Companhia e VI - Deliberar sobre a 

proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de 

dezembro de 2020. 06. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos presentes, salvo os legalmente 

impedidos ou aqueles que, por ventura, se abstiveram, foram tomadas as seguintes deliberações: 

i.) 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. ii.) 

Aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício 
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social encerrado em 31/12/2019, com pareceres favoráveis do Conselho de Administração e dos 

Auditores Externos Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes iii.) Aprovar a destinação 

do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de 

R$ 302.715.999,61 (trezentos e dois milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e noventa e 

nove reais e sessenta e um centavos), a saber: (i) R$ 15.135.799,98 (quinze milhões, cento e trinta 

e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), correspondente a 5% 

(cinco por cento) do lucro líquido será destinado para a constituição de reserva legal; (ii) R$ 

100.653.069,87 (cem milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, sessenta e nove reais e oitenta e 

sete centavos), será destinado a título de pagamento de dividendos e R$ 186.927.129,76 (cento e 

oitenta e seis milhões, novecentos e vinte e sete mil, cento e vinte e nove reais e setenta e seis 

centavos), será destinado para reserva de retenção de lucros. O pagamento dos dividendos 

descritos neste item poderá ser pago até o dia 31/12/2020 ou em outra data de acordo com a 

legislação vigente, conforme deliberação da Diretoria da Companhia; iv.) Aprovada a eleição de 6 

(seis) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 30 de 

abril de 2022, passando referido órgão a funcionar com a seguinte composição: Presidente – 

LUIZ ALEXANDRE GARCIA, brasileiro, casado, economista e empresário, inscrito no 

CPF/ME nº 546.861.806-00 e no RG nº M-1.214.924 SSP/MG, com endereço comercial na Rua 

Lapa do Lobo, nº 800, Bairro Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado 

de Minas Gerais; Vice-Presidente – ELIANE GARCIA MELGAÇO, brasileira, divorciada, 

empresária, inscrita no CPF/ME sob o nº 436.887.306-82 e no RG nº MG 3.357.050 SSP/MG, 

com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, 

Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais; Conselheiro - LUIZ ALBERTO GARCIA, 

brasileiro, casado, engenheiro e empresário, inscrito no CPF/ME sob o n.º 004.953.606-00 e no 

RG nº M-3.528.542 SSP/MG, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, nº 800, Granja 

Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais; Conselheiro - 

DIVINO SEBASTIÃO DE SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no 

CPF/ME nº 122.672.606-20 e no RG nº MG-646.782 - SSP/MG, com endereço comercial na Rua 

Lapa do Lobo, nº 800, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado de 

Minas Gerais; Conselheiro - LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA, brasileiro, casado, 

engenheiro aeronáutico, inscrito no CPF/ME nº 052.425.988-75 e no RG nº 6056736 SSP/SP, 

com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, nº 800, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, 

Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais; e Conselheiro - THILO HELMUT GEORG 

MANNHARDT, alemão, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF/ME nº 050.114.298-30 e portador 

do RNE nº V031505-W- CGPI/DIREX/DPF, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, nº 
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800, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. 

Conforme termos de posse acostados ao presente instrumento, os conselheiros eleitos nesta 

oportunidade declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a 

administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu 

respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 

as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. v.) Aprovada a não instalação do Conselho 

Fiscal. vi.) 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$ 17.200.000,00 (dezessete milhões e duzentos mil reais). vii.) Aprovado o 

orçamento de capital para o exercício de 2020, no valor de R$ 523.500.000,00 (quinhentos e vinte 

e três milhões e quinhentos mil reais). viii.) Ficam os Diretores da Companhia autorizados a 

praticar todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações acima. 07. 

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. Tulio Toledo Abi-Saber, o Secretário “ad hoc” Sr. Luciano Roberto 

Pereira e os acionistas ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (p.p Beatriz 

Vieira Costa e George Júnior Pereira) e ARCHY LLC - CITIBANK N.A (P.p Anderson Carlos 

Koch). 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 2020. 

 

Tulio Toledo Abi-Saber 

Presidente da Mesa 

(Assina digitalmente)  

 

 

Luciano Roberto Pereira 

Secretário “ad hoc” 

(Assina digitalmente)  

 

 

ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

(p.p Beatriz Vieira Costa e George Júnior Pereira) 

(Assinam digitalmente)  

 

 

ARCHY LLC - CITIBANK N.A 

(p.p Anderson Carlos Koch) 

(Assina digitalmente)  


