DELIBERAÇÕES DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2011, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que as Assembléias Gerais
Ordinária e Extraordinária, realizadas hoje, às 15 horas, no auditório do Edifício-Sede da Companhia, na
Avenida República do Chile nº 65 - 1º andar, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), deliberaram e aprovaram o
seguinte:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
I.

Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis com Parecer do Conselho Fiscal, relativos
ao exercício social de 2010;

II.

Orçamento de Capital, relativo ao exercício de 2011, conforme proposta da administração, na
forma que se segue, em R$69.800.420.000,00. Este valor se refere apenas ao orçamento da
controladora.

Investimentos diretos
Inversões Financeiras
(aportes de capital às subsidiárias e a outras empresas)
Orçamento de capital para 2011

(em R$)
60.734.500.000
9.065.920.000
69.800.420.000

Investimentos diretos
Aportes de capital
Recursos próprios

48.308.758.235
9.065.920.000
57.374.678.235

Recursos de terceiros

12.425.741.765

Do total de investimentos, 47,87% destinam-se à Área de Exploração & Produção, 45,15% à Área
de Abastecimento, 3,93% à Área de Gás & Energia e 3,05% às outras áreas de negócio
III. A destinação do resultado do exercício de 2010, no montante de R$ 35,04 bilhões, conforme proposta
da administração, na forma que se segue:
Destinação
Lucro líquido do exercício
5% para a Constituição da Reserva Legal
Reserva de Incentivos Fiscais
Total
Dividendos propostos – 35,50% - R$ 1,03 por ação
Juros sobre o Capital Próprio
Dividendos
Reserva de retenção de lucros

2010 (em mil R$)
35.036.488
(1.751.824)
(249.501)
33.035.163
11.727.664
10.162.324
1.565.340
19.043.189
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Os dividendos estão sendo distribuídos da seguinte forma:


R$ 1.754.815.348,00 (um bilhão, setecentos e cinqüenta e quatro milhões, oitocentos e quinze mil e
trezentos e quarenta e oito reais), disponibilizados em 31.05.2010, equivalentes a R$ 0,20 (vinte
centavos) por ação, referentes a parcela de juros sobre capital próprio, com base na posição acionária
de 21.05.2010;



R$ 1.754.815.348,00 (um bilhão, setecentos e cinqüenta e quatro milhões, oitocentos e quinze mil e
trezentos e quarenta e oito reais), disponibilizados em 31.08.2010, equivalentes a R$ 0,20 (vinte
centavos) por ação, referentes a parcela de juros sobre capital próprio, com base na posição acionária
de 30.07.2010;



R$ 1.826.229.570,20 (um bilhão, oitocentos e vinte e seis milhões, duzentos e vinte e nove mil,
quinhentos e setenta reais e vinte centavos), disponibilizados em 30.11.2010, equivalentes a R$ 0,14
(quatorze centavos) por ação, referentes a parcela de juros sobre capital próprio, com base na posição
acionária de 01.11.2010;



R$ 2.608.899.386,00 (dois bilhões, seiscentos e oito milhões, oitocentos e noventa e nove mil e
trezentos e oitenta e seis reais), disponibilizados em 30.12.2010, equivalentes a R$ 0,20 (vinte
centavos) por ação, referentes a parcela de juros sobre capital próprio, com base na posição acionária
de 21.12.2010;



R$3.782.904.109,70 (três bilhões, setecentos e oitenta e dois milhões, novecentos e quatro mil, cento
e nove reais e setenta centavos), equivalentes a R$0,29 (vinte e nove centavos) por ação, referentes a
R$0,17 (dezessete centavos) por ação de juros sobre capital próprio, a serem disponibilizados até
30.04.2011, com base na posição acionária de 21.03.2011, e R$0,12 (doze centavos) por ação de
dividendos, com base na posição acionária da data desta Assembleia Geral Ordinária, a serem pagos
até sessenta dias após esta data, cujos valores serão atualizados monetariamente, a partir de 31 de
dezembro de 2010 até a data de início do pagamento, de acordo com a variação da taxa Selic.

IV. Eleição dos Membros do Conselho de Administração, como segue:
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Representantes do Acionista Controlador
Sr. GUIDO MANTEGA
Sr. LUCIANO GALVÃO COUTINHO
Sr. FRANCISCO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
Sr. MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN
Sr. SERGIO FRANKLIN QUINTELLA
Sr. JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO
Sr. ANTONIO PALOCCI FILHO
Representante dos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias
Sr. FABIO COLLETTI BARBOSA
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Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais
Sr. JORGE GERDAU JOHANNPETER
V. Eleição do Sr. GUIDO MANTEGA como Presidente do Conselho de Administração, nos termos do
art. 18 do Estatuto Social da Companhia;
VI. Pela eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, como segue:
CONSELHO FISCAL
Representantes da União
Sr. MARCUS PEREIRA AUCÉLIO – titular e Sr. PAULO FONTOURA VALLE como suplente.
Sra. MARISETE FÁTIMA DADALD PEREIRA – titular e o Sr. RICARDO DE PAULA MONTEIRO como
suplente.
Srª. CESAR ACOSTA RECH – titular e o Sr. EDSON FREITAS DE OLIVEIRA como suplente.
Representante dos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias
Sr. NELSON ROCHA AUGUSTO – titular e a Sra. MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA como
suplente.
Representante dos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais
Sra. MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA FALCÓN – titular e o Sr. CELSO BARRETO NETO como suplente.
VII. A fixação da remuneração global a ser paga aos administradores da PETROBRAS em até R$
12.078.620,00 (doze milhões, setenta e oito mil e seiscentos e vinte reais), no período compreendido
entre abril de 2011 e março de 2012, aí incluídos: honorários mensais, gratificação de natal (13º
salário), adicional de férias, bônus por desempenho, PLR, auxílio moradia, nos termos do Decreto nº
3.255, de 19.11.1999, e previdência privada, vedado expressamente o repasse aos respectivos
honorários de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da
empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT na sua respectiva database de 2011
A delegação ao Conselho de Administração competência para efetuar a distribuição individual dos
valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, observado o
montante global e deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração.
A fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e dos titulares do
Conselho Fiscal em um décimo do que, em média mensal, perceberem os membros da Diretoria
Executiva, excluídos os valores relativos a: adicional de férias, bônus por desempenho, PLR, auxilio
moradia e previdência privada.
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aprovado o aumento do capital social por incorporação de parte de reserva de incentivos fiscais
constituída em 2010, no valor de R$ 23 milhões, elevando o capital social de R$205.357 milhões para
R$205.380 milhões, sem modificação do número de ações ordinárias e preferenciais, na forma do art.
40, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do
mencionado Estatuto.

www.petrobras.com.br/ri
Para mais informações: PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS
Relacionamento com Investidores I E-mail: petroinvest@petrobras.com.br / acionistas@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 - 2202 - B - 20031-912 - Rio de Janeiro, RJ I Tel.: 55 (21) 3224-1510 / 9947 I 0800-282-1540

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.

