
                                                                                            

 
INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 

CNPJ 09.611.768/0001-76 
NIRE 31300117898 
Companhia aberta 

 
 
 

Ata da Reunião do Conselho de Administração (RCA)  
realizada em 12/04/2018 

 
 

DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de Abril de 2018, às 09h00, na sede social Inter Construtora e 
Incorporadora S.A. situada à Rua Ataliba de Barros, nº 182, sala 1504, no bairro São Mateus, em 
Juiz de Fora/MG. 
 
CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quórum 
de instalação e aprovação conforme parágrafo 2°, do artigo 17° do Estatuto Social da 
Companhia. 
 
PRESENÇA: Sr. Jurandir Miguel de Lima presidente do conselho de administração, Sr. 
Ednilson de Oliveira Almeida vice-presidente do conselho de administração e Sr. Cleber do 
Carmo Antunes membro do conselho de administração. 
 
ORDEM DO DIA:  
 
I - Analisar e deliberar sobre a atualização dos canais de divulgação de ato ou fato relevante 
constantes da Política Divulgação de Ato ou Fato Relevante. 
 
II – Autorizar a operação de Capital de Giro disponibilizada pelo Banco Itaú S.A. no valor de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com garantia de 100% de direito creditório. 
 
MESA: Para presidir a reunião, assumiu as funções, conforme disposição do Estatuto Social da 
Companhia, o Sr. Jurandir Miguel de Lima presidente do conselho de administração 
secretariado pelo Sr. Ednilson de Oliveira Almeida. 
 
DELIBERAÇÕES:  
 
I - Os membros do Conselho de Administração examinaram, discutiram e aprovaram, por 
unanimidade de votos, a alteração dos canais de divulgação de ato ou fato relevante constantes 
da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia, em razão da deliberação 
acima, a Companhia informa também que está dispensada de publicar seus atos societários no  
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.043, de 2014.   
Os anúncios sobre atos ou fatos relevantes também serão divulgados, conforme praticas atuais, 
na página eletrônica de Relações com Investidores da Companhia 
(http://www.interconstrutora.com.br/ri), no Jornal Tribuna de Minas (Juiz de Fora) e por meio 
de sistema eletrônico disponível na página da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 
(www.cvm.gov.br), no mesmo dia de sua divulgação no portal de notícias. 

http://www.interconstrutora.com.br/ri


                                                                                            
 
II - Os membros do Conselho de Administração examinaram, discutiram e aprovaram, por 
unanimidade de votos a operação de Capital de Giro disponibilizada pelo Banco Itaú S.A. no valor 
de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com garantia de 100% de direito creditório. 
 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos 
presentes. Assinaturas: Jurandir Miguel de Lima (Presidente), Ednilson de Oliveira Almeida (Vice-
Presidente), Conselheiros: Cleber do Carmo Antunes. 
 
 
 
Juiz de Fora, 12 de abril de 2018. 
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Sr. Jurandir Miguel de Lima 
Presidente do conselho de administração 
 
 
 
 
Sr. Ednilson de Oliveira Almeida 
Vice-presidente do conselho de administração 
 
 
 
 
 
Sr. Cleber do Carmo Antunes 
Conselheiro de administração 
 


