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A'l‘A DA 134- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIADA COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC,REALIZADA EM 29 m: SETEMBRO m: 2021NIRE 0" 23300003144
As 10:00 h (dez horas) do dia 29 dc selembro de 2021. em primcira convocacéo. realizou-se a Reunifio daAssembleia Geral Extraordinéria da Companhia Docas do Cearé - CDC. em sua sede social. na PracaAmigos da Marinha. s/n. Mucuripe. na cidade de Fortaleza. Estado do Ceara. dc acordo com Edital publicadono jomal "O Estado". nos dias 20. 21 e 22 de setembro de 2021. na pagina 7 em todas as edicbes citadas e noDiario Oficial do Estado do Ceara'. edicoes dos dias 20. 21 c 22 de setembro de 2021. paginas 91. 149 e 166.respectivameme. De acordo com o registro n0 Livro de Presencas. comparcceram acionistas delenlores demais de 90% (noventa por cento) do capital smial. Como consequéncia do cstado de emergéncia de safidepublica de importéncia intemacional decorrenle do coronavirus. responsivel pelo suno de 2019. declaradapela Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020. conforme a Portaria PGFN n” 7.957. de 19 de marco de 2020.bem como a Instrucao Nonnaliva DRE] n° 79. de 14/04/2020. 8 lnstmcio CVM n° 481. de l7/ 12/2009. 0Dccrclo 11° 33.510. dc 16 de marco de 2020 e o Decrcto n° 34.254. de 18/09/2021. ambos do Estado doCeara. e o Decreto Municipal :1“ 15.120. de 18/09/2021. do municipio de Fortaleza. sede da CompanhiaDocas do Cearé. admitiu-se a participacao nesta Assembleia Geral Extraordinaria por videoconferéncia epresencial. tendo esta Assembleia Geral Extraordinaria sido rcalizada de forma semiprcsencial. Conslalada acxisténcia dc numero legal. 0 Sr. Fabio Lavor Teixeira. Presidente do Conselho dc Administracao daCompanhia Docas do Cearzi - CDC. assumiu a Presidéncia da Mesa. por forca do disposto no an. 13 doEstatuto Social. declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinaria e. convidando a Sra. Aylana SilvaMonteiro para sccretariar os Irabalhos. Presentes a acionisla UNIAO. representada pela Procuradora daFazenda Nacional Dra. Marisa Albuquerque Mendes. compondo mais de 2/3 do Capital Social. pordelegacao do Procurador Geral da Fazcnda Nacional. conforme Portaria PGFN n“ 17. de 26/06/2019.publicada no Diario Oficial da Uniio — DOU de 01/07/2019. edicao 124. sccao 2. pagina 25: o acionistaminoritario Estado do Ceara. rcprescntado pelo Sr. Francisco José Moura Cavalcame. com qualificacaoconfon'ne instrumento dc mandato: e a representante do Conselho Fiscal da CDC. a Sra. Rita de CassiaVandanezi Munck. todos com panicipacao por videoconferéncia. na forma da Instrucao Normativa DRE-ll no79. de 14/04/2020 e Instrucao CVM n” 481. de 17/ 12/2009. Logo apos. o Presidente solicitou a Secretariaque procedesse a leitura do Edital de Convocacao. o que foi feito. do qual consta a seguinle Ordem do Dia: I— Aumento do capital social: e 11 - Eleicao dc membro do Conselho Fiscal. [NICIANDO os trabalhos. aAssembleia passou a deliberacao da maléria do Item 1 da Ordem do Dia. e a Uniao volou. com base nosPareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e da Sccretaria do Tesouro Nacional. e NotaTe’cnica da Secretaria dc Coordenacao e Govemanca das Empresas Estatais. nos seguintes tennos: a) peloaumento do capital social da Companhia Docas do Ccara no montante de RS 60.832.111.27 (sesscntamilhoes. oitocemos e trintn e dois mil. cento e onze reais e vinte e sete centavos). atualizados efetivamenteaté 30.04.2021. mediante a incorporacao de AFAC. transferido pela Unifio nos exercicios de 2015 a 2018.além do saldo remanescentc de AFAC capitalizado cm junho de 2015. passando 0 capital de RS273.318.713.10 (duzentos e selenta e trés milhoes. lrezemos e dezoito mil. setecentos e treze reais e dez

Companh1a Docas do Cearé - Mlnlstério dos Transportes, Portos 2 [Mafia Clvll
Praca Amigos da Marinha, s/n - Mucurlpe - Fortaleza/CE « CEP 60.180422 ~Fone (85) 3266.8989 - www.docasdoceara.com.br



DOCAS DO CEARAAUTORIDADE PORTUARIA

centavos). para R3 334.150.824.37 (trezentos e trinta e quatro milhées. cento e cinquenta mil. oitocentos evinte e quatro reais e trinta e sete centavos). com a emissao de 8.963.527.4l5 (oito bilhoes. novecentos esessenta e trés milhoes. quinhentos e vinte e sete mil. quatrocentos e quinze) novas nodes. sendo todas acoesordimirias. sem valor nominal. confon'ne autorizado pelo Decreto n° 10.498. de 28/09/2020: b) pela fixacaode prazo de 30 dias. nos termos do an. l7l da Lei n" 6.404. dc I976. para a manifestacao de interesse porparte dos acionistas minoritarios em exercer o direito de preferéncia na subscricao de acbes. 0 acionistaminoritirio Estado do Ceara acompanhou o voto da Uniao. A Assembleia passou a deliberacao do Item [I daOrdem do Dia. e a Uniao votou. com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFNpela eleicao. como membro titular do Conselho Fiscal. representante do Ministe’rio da lnti'aestrutura (Ot‘icion“ l l7l/202l/ASSAD/GM. de l2108/202 I ). de Lucas Alberto Vissotto Junior. brasileiro. casado.engenheiro civil. RG n“ 4l78756 SSP/GO. CPF n" 972.730.3l I-00. residente e domiciliado na SQN 402Norte. bloco H. apt” l06. Asa None. Brasilia -— DF. CEP: 70835-080. em substituicao a atuacao de CristianoHauck Civitarese. O acionista minoritério Estado do Cearé acompanhou o voto da Uniao. O prazo de atuacaodo membro do Conselho Fiscal eleito sera de 02 (dois) anos. contado a partir da eleicao. Nada mais havendoa tratar. como ninguém mais se manifestasse. o Presidente deu por encerrada a reuniao da qual cu. AylanaSilva Monteiro. Secretarial. lavrei a presenle Ata. que lida e achada conforme. foi aprovada por unanimidadec vai dcvidamente assinada. Fortaleza. 29 de setembro de 202 l. A) Fabio Lavor Teixeira — Presidente (porvideoconferéncia): Marisa Albuquerque Mendes — Representante da Uniio — Procuradora da FazendaNacional (por videoconferéncia): Francisco José Moura Cavalcaute — Representante do Estado do Ceara(por videoconferéncia): Rita de Caissia Vandauezi Munck — Representante do Conselho Fiscal da CDC(por videoconferencia): e Aylana Silva Montelro — Secretaria.
Uma via da presente Ata servira para compor 0 Lie n° 03 das Assembleias.
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