CIA. DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 29 3 0000439-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2019

Às quatorze horas do dia vinte e sete de maio de dois mil e dezenove , reuniu-se o Conselho de
Administração da Ferbasa, no escritório situado à Rua Ewerton Visco, 290, Edifício Boulevard Side
Empresarial, 27º andar, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41820-022, com a presença de todos os
Conselheiros. A Reunião foi presidida por Bárbara Klein de Araújo Carvalho e secretariada por Davi Lopes
Perez e teve por objetivo deliberar e aprovar a assinatura do Termo de Cooperação e Parceria com a
Fundação José Carvalho, entidade de assistência social, sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 13.962.766/0008-75, com sede na Estrada de Santiago, s/nº, Central, Cidade de Pojuca, Estado da Bahia,
CEP 48120-000, que tem como objetivo a reserva de vagas e garantia de matrícula nas escolas da Fundação
José Carvalho, nos limites e critérios definidos no Termo de Cooperação, nas regiões de entorno das
unidades de negócio da Ferbasa, cujas reservas serão destinadas aos dependentes dos funcionários da
Companhia, abrangendo atualmente 554 alunos. O valor envolvido mensalmente no Termo de Cooperação
está em torno de R$ 594.860,00 (quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta reais), o que
totaliza o montante anual de R$ 7.138.320,00 (sete milhões, cento e trinta e oito mil, trezentos e vinte
reais) para o ano de 2019, de um total de cinco anos de vigência contratual. A matéria foi aprovada pelo
Conselho, ressaltando que essa Parceria visa propiciar educação de qualidade aos jovens das regiões onde a
Companhia está inserida, e em conformidade com o seu Programa de Responsabilidade social. A diretoria
executiva está autorizada a tomar as providências necessárias para a celebração do Termo de Cooperação e
Parceria, na forma acima deliberada. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, que lida e achada
de acordo, vai assinada pelos Conselheiros. Bárbara Klein de Araújo Carvalho, Geraldo de Oliveira Lopes,
José Ronaldo Sobrinho, Guilherme de Alencar Amado, Marta Teixeira Barroso Fernandes, Marcos Sampaio
de Souza, Paulo Roberto Magalhães Bastos e Sérgio Curvelo Dória. Livro 02, pg. 82v. Está conforme o
original.

Salvador, 27 de maio de 2019

Davi Lopes Perez
Secretário

