
 

SAC: 0800 772 3343 – e-mail: sacbancoalfa@alfanet.com.br / Ouvidoria: 0800 722 0140 - e-mail: ouvidoria@alfanet.com.br.  
Exclusivo para deficientes auditivos e de fala: SAC: 0800 770 5244 / Ouvidoria: 0800 770 5140. 

 
São Paulo, 03 de novembro de 2020. 

 
 

Ref.: Resumo e justificativa sumária dos votos proferidos pelo Gestor dos Fundos em Assembleia 
Geral Ordinária da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, realizada em 27.07.2020. 
 
Prezado(s) Sr.(s) Cotista(s), 
 

O Banco Alfa de Investimento S.A. (“Banco Alfa”), na qualidade de Administrador/Gestor dos 
fundos de investimento abaixo relacionados (“Fundos”), em atendimento ao disposto na Política de 
Exercício de Direito de Voto dos Fundos, vem pela presente, apresentar o resumo dos votos 
proferidos pelo Gestor dos Fundos, na Assembleia Geral Ordinária da Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras (“Companhia”), realizada em 27.07.2020.    

  

FUNDOS CNPJ/ME 

ALFA DYNAMIC – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – 
CRÉDITO PRIVADO – INVESTIDOR PROFISSIONAL 04.323.964/0001-21 

ALFA PRIVATE MIDAS – FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – INVESTIDOR 
PROFISSIONAL 

08.900.498/0001-50 

LNX – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CRÉDITO PRIVADO – 
INVESTIDOR PROFISSIONAL 

04.554.221/0001-62 

ALFA INVESTOR 197 – FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR – INVESTIDOR PROFISSIONAL 

12.993.338/0001-70 

ALFA AÇÕES PREMIUM – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 00.575.922/0001-27 

ALFA II AÇÕES – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DA 
PETROBRAS 03.919.927/0001-18 

ALFA I – FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS PETROBRAS 03.919.892/0001-17 

ALFA VII – FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS 
PETROBRAS 03.925.702/0001-74 

ALFA VIII – FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS 
PETROBRAS 03.925.836/0001-95 

ALFA III – FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS PETROBRAS 03.917.545/0001-55 

ILHABELA – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – 
CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – 
INVESTIDOR PROFISSIONAL 

08.515.219/0001-35 

TRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER – FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES – PREVIDENCIÁRIO 

08.900.387/0001-44 

ALFAPREV DINÂMICO MASTER – FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO – PREVIDENCIÁRIO 

27.749.932/0001-98 

ALFA SCORPIUS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 30.056.871/0001-98 
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Segue descrição da pauta da Assembleia, bem como os votos proferidos pelo Gestor do Fundo: 
 

Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária: 

1.1 Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos 
auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019;   
1.2 Proposta de Orçamento de Capital relativo ao exercício de 2020; 
1.3 Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2019; 
1.4 Proposta de fixação de 11 (onze) membros do Conselho de Administração;  
1.5 Eleição de 11 (onze) membros do Conselho de Administração, caso aprovado o item IV, dentre 
os quais 1 (um) cargo será necessariamente preenchido em votação em separado já realizada pelos 
empregados da Companhia, através do voto direto de seus pares, conforme § 1º do art. 2º da Lei nº 
12.353, de 28 de dezembro de 2010, 1 (um) pelos acionistas ordinaristas minoritários, no processo de 
eleição em separado (se número maior não lhes couber pelo processo de voto múltiplo) e 1 (um) pelos 
titulares de ações preferenciais, também no processo de eleição em separado; 
1.6 Eleição do Presidente do Conselho de Administração;  
1.7 Proposta de fixação de 5 (cinco) membros para o Conselho Fiscal;  
1.8 Eleição de 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal, caso aprovado o item VII, dentre os quais 1 
(um) é indicado pelos acionistas ordinaristas minoritários e 1 (um) pelos titulares de ações preferenciais, 
ambos através do processo de eleição em separado, e respectivos suplentes; e 
1.9 Fixação da remuneração dos administradores, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros 
dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração.  

 
Deliberações adotadas na Assembleia Geral Ordinária:      
1.1  Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos 
auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019:  

Para a deliberação do item “1.1” foram computados 5.176.912.887 votos a favor, 46.770.406 
votos contrários, e 1.280.118.391 abstenções. 

1.2 Proposta de Orçamento de Capital relativo ao exercício de 2020: 
Para a deliberação do item “1.2” foram computados 5.395.617.179 votos a favor, 423.634 votos 

contrários, e 1.107.760.871 abstenções. 

1.3.  Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2019: 
Para a deliberação do item “1.3” foram computados 5.395.196.481 votos a favor, 472.708 votos 

contrários, e 1.108.132.495 abstenções. 

1.4 Proposta de fixação de 11 (onze) membros do Conselho de Administração: 
Para a deliberação do item “1.4” foram computados 5.395.200.161 votos a favor, 1.031.769 

votos contrários, e 1.107.569.754 abstenções. 

1.5 Eleição de 11 (onze) membros do Conselho de Administração, caso aprovado o item IV, dentre 
os quais 1 (um) cargo será necessariamente preenchido em votação em separado já realizada pelos 
empregados da Companhia, através do voto direto de seus pares, conforme § 1º do art. 2º da Lei nº 
12.353, de 28 de dezembro de 2010, 1 (um) pelos acionistas ordinaristas minoritários, no processo de 
eleição em separado (se número maior não lhes couber pelo processo de voto múltiplo) e 1 (um) pelos 
titulares de ações preferenciais, também no processo de eleição em separado: 
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 Para a deliberação do item “1.5” foram computados 434.555.247 votos a favor, 176.730.673 
votos contrários, e 1.476.966.781 abstenções para a eleição dos candidatos indicados pelo acionista 
controlador; 611.474.588 votos a favor, 4.534.518 votos contrários e 0 abstenções para a eleição do 
conselho de administração em separado – ordinárias; 626.832.436 votos a favor, 75.898.994 votos 
contrários e 1.509.267.449 abstenções para a eleição do conselho de administração em separado – 
preferenciais – Sr. Rodrigo de Mesquita Pereira e 442.795.144 votos a favor, 17.514.395 votos 
contrários e 64.634.677 abstenções para a eleição do conselho de administração em separado – 
preferenciais – Sra. Sonia Julia Sulzbeck Villalobos. 
1.6 Eleição do Presidente do Conselho de Administração: 
 Para a deliberação do item “1.6” foram computados 5.381.746.849 votos a favor, 17.083.124 
votos contrários, e 1.104.971.711 abstenções. 
1.7 Proposta de fixação de 5 (cinco) membros para o Conselho Fiscal: 
 Para a deliberação do item “1.7” foram computados 5.425.485.399 votos a favor, 615.552 votos 
contrários, e 1.077.700.733 abstenções. 
1.8 Eleição de 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal, caso aprovado o item VII, dentre os quais 1 
(um) é indicado pelos acionistas ordinaristas minoritários e 1 (um) pelos titulares de ações preferenciais, 
ambos através do processo de eleição em separado, e respectivos suplentes: 
 Para a deliberação do item “1.8” foram computados 4.135.431.026 votos a favor, 57.131.014 
votos contrários, e 2.311.239.644 abstenções para a eleição dos candidatos pelo acionista controlador; 
1.550.142.459 votos a favor, 14.397.283 votos contrários e 1.198.791.131 abstenções para a eleição em 
separado de membro do conselho fiscal por acionistas minoritários de ações com direito a voto ou com 
voto restrito; e 1.790.394.801 votos a favor, 109.452 votos contrários e 1.366.969.147 abstenções para a 
eleição em separado de membro do conselho fiscal por acionistas detentores de ações preferenciais sem 
direito a voto ou com voto restrito.  
1.9 Fixação da remuneração dos administradores, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros 
dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração: 
 Para a deliberação do item “1.9” foram computados 4.803.126.388 votos a favor, 589.555.823 
votos contrários, e 1.111.119.473 abstenções.   
 

O GESTOR informa que se absteve do direito ao voto referente aos itens acima 
mencionados, pois tais matérias, na visão do GESTOR, não interferem na avaliação do 
investimento feito no Fundo.   

 

Caso necessite de mais informações, por favor, contate seu Executivo de Relacionamento ou 
ligue para o ALFALINE: 4004-3344 (principais cidades) ou 0800 - 7253344 (RJ e demais localidades). 

 
Cordialmente, 

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 

ADMINISTRADOR 


