DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que a
Assembleia Geral Extraordinária, realizada hoje, às 15 horas, no auditório do Edifício-Sede
da Companhia, na Avenida República do Chile 65, 1º andar, na cidade do Rio de Janeiro
(RJ), deliberou e aprovou o seguinte:
I. Reforma do Estatuto Social da Companhia, para aumentar o número de membros da
Diretoria Executiva, de um Presidente e seis Diretores, para um Presidente e sete
Diretores, de acordo com as seguintes propostas:
(1) Alterar a redação do caput do artigo 20 do Estatuto Social, para aumentar o número de
membros da Diretoria Executiva de um Presidente e seis Diretores para um Presidente e
sete Diretores; e
(2) Alterar o parágrafo único do artigo 36 do Estatuto Social, para dispor que em caso de
empate em deliberação da Diretoria Executiva, seu Presidente tem o voto de qualidade,
substituindo a expressão “poderá exercer”, pelo termo “terá”.
II. Eleição da Sra. Maria das Graças Silva Foster como membro do Conselho de
Administração, para cumprir mandato remanescente até a próxima Assembleia Geral
Ordinária, nos termos do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 25 do
Estatuto Social da Companhia.
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários), e Seção 21E da lei
de Negociação de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa”,
“acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente,
envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não
deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

