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CERTIDAO

Certifico, para os devidos fins, que

0

Conselho de Administrac;;ao da Petrobras

Distribuidora S.A. - BR, em reuniao levada a efeito em 04-05-2018 (Ata CA nO760), sob a
presidencia do Presidente do Conselho de Administrac;;ao Augusto Marques da Cruz Filho
e com a participac;;ao dos Conselheiros
escritorio de Sao Paulo, dos Conselheiros

Jeronimo

Antunes

e Reinaldo

Guerreiro

no

Bruno Cesar de Paiva e Silva, Durval Jose

Soledade Santos e Segen Farid Estefen, na sede da Companhia no Rio de Janeiro, e do
Conselheiro Francisco Arruda Vieira de Melo Filho por telefone, deliberou, dentre outros,
sobre

0

seguinte assunto: "Resultado de desempenho das atividades da BR referentes

ao periodo de 1° de janeiro a 31 de marco de 2018 e comparacao entre os periodos
1T18 e 4T17": - 0 Presidente do Conselho de Administrac;;ao Augusto Marques da Cruz
Filho sUbmeteu ao Colegiado a materia da referencia, ja apreciada pela Diretoria Executiva
(Ata DE 3019, de 02-05-2018,

item 9, Pauta 232/2018).

DECISAO:

Conselho de Administrac;;ao, por unanimidade, considerando

OS membros do

a recomendac;;ao do Comite

de Auditoria Estatutario para aprovac;;ao da materia, nos termos propostos no respectiv~
Resumo Executivo e seu anexo: a) autorizaram a emissao das Demonstrac;;oes Contabeis
da Petrobras Distribuidora S.A. (Controladora e Consolidadas) do perfodo findo em 31 de
marc;;o de 2018; b) determinaram

que as informagoes

do resultado de desempenho

relativas ao perfodo de 1° de janeiro a 31 de margo de 2018 sejam encaminhadas

ao

Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto no art. 163, inciso VI, da Lei nO6.404/1976
de 15-12-1976,

e artigo 41, item VI, do Estatuto Social da Companhia;

conhecimento do Earnings Release do 1° trimestre
conhecimento do Conselho Fiscal. ----------

c) tomaram

de 2018 e encaminharam

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2018.

F~SkiQUint
Secretaria-Geral da Petrobras Distribuidora S.A.

para
_

