AGO Mapa Sintético Final
Deliberação
1. Apreciação do relatório e das contas da administração e exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
2. Proposta para a destinação do resultado do exercício de 2018, e a consequente aprovação do Orçamento
de Capital da Vale, para fins do Art. 196 da Lei nº 6.404/76: Proposta da Administração: -R$
1.282.826.291,81 para a conta “Reserva Legal” -R$1.496.628.728,93 para a conta “Reserva de Incentivos
Fiscais” -R$ 11.438.535.407,74 para a conta “Reserva de Investimentos”, com base no artigo 37, inciso II, do
Estatuto Social -R$ 3.744.456.807,75 para a conta “Reserva de Investimentos”, com base no artigo 196 da
Lei 6.404 e no Orçamento de Capital;
27. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho dAdministração, nos
termos do artigo 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/1976”)?
[Caso o acionista opte por “rejeitar” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de
requerimento do voto múltiplo]
28. CA: Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa 1 - Indicados pelo grupo de acionistas
signatários do Acordo de Acionistas da Companhia e recomendada, por unanimidade, pelo Conselho de
Administração
29. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes
às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida
30. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações
devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o
acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser
computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abstenções

ON

2,981,257,525

373,186,832

750,619,899

ON

3,590,771,878

375,572

513,916,806

ON

352,973,068

160,377,423

3,591,713,765

ON

709,279,536

563,836,270

2,831,948,450

ON

184,238,820

877,925,504

3,042,899,932

ON

286,504,225

126,166,288

3,692,393,743

Marcio Hamilton Ferreira / Gilmar Dalilo Cezar Wanderley

VOTOS

2,879,873,002

-

-

Marcel Juviniano Barros / Marcia Fragoso Soares

VOTOS

2,879,872,979

-

-

José Maurício Pereira Coelho / Arthur Prado Silva

VOTOS

2,879,873,979

-

-

Marcelo Augusto Dutra Labuto / Ivan Luiz Modesto Schara

VOTOS

2,879,877,415

-

-

Oscar Augusto de Camargo Filho / Yoshitomo Nishimits

VOTOS

2,880,413,910

-

-

Toshiya Asahi / Hugo Serrado Stoffel

VOTOS

2,879,876,315

-

-

Fernando Jorge Buso Gomes / Johan Albino Ribeiro

VOTOS

2,879,181,628

-

-

Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho / Vago

VOTOS

2,878,919,659

-

-

José Luciano Duarte Penido / Vago

VOTOS

2,862,653,235

-

-

Sandra Maria Guerra de Azevedo / Vago

VOTOS

1,402,299,888

-

-

Isabella Saboya de Albuquerque / Adriano Cives Seabra

VOTOS

1,401,734,327

-

-

Clarissa de Araújo Lins / Vago

VOTOS

406,983,482

-

-

Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes / Marcelo Gasparino da Silva

VOTOS

5,903,428,691

-

-

32. Patricia Gracindo Marques de Assis Bentes / Marcelo Gasparino da Silva

ON

338,865,710

560,491,993

3,205,706,553

33. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações
devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu? [Caso o acionista
opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como
abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

ON

557,528,391

363,298,708

3,184,237,157

35. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do Artigo
141, § 4o, inciso I, da Lei no 6.404 de 1976? (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado
o campo de eleição geral (itens 28 a 34) em branco e seja titular ininterruptamente das ações com as quais
vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral).
36. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos
incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos
das ações preferenciais a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número
de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em
37. CF: Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa 1
38. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em
separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas
ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
39. CF: Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com
direito a voto (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em
branco) - Raphael Manhães Martins / Gaspar Carreira Júnior
40. Fixação da remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2019:
Proposta da Administração: Fixar a remuneração global anual dos administradores, dos membros dos
Comitês de Assessoramento e dos membros do Conselho Fiscal da Vale referente ao exercício social de
2019, no montante de até R$115.204.420,58, a ser individualizada pelo Conselho de Administração da Vale.
Fixar a remuneração mensal de cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a partir de 1º de maio de
2019 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2020, no valor correspondente a 10% (dez por
cento) da remuneração que, em média, for atribuída, mensalmente, a cada Diretor Executivo, não
computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Além da remuneração acima
fixada, os membros em exercício do Conselho Fiscal terão direito ao reembolso das despesas de
locomoção e estadia necessárias ao desempenho das suas funções, sendo certo que os membros
suplentes somente serão remunerados nos casos em que exercerem a titularidade em virtude de vacância,
impedimento ou ausência do respectivo membro titular.

ON

12,181,023

230,348,699

1,212,763,356

ON

12,589,465

974,358,444

3,118,116,347

ON

2,658,086,187

74,604,747

1,372,373,322

ON

1,524,989,592

876,753,667

1,703,320,997

ON

920,911,727

541,273,568

143,089,367

ON

2,996,989,449

383,139,545

724,935,262

AGE Mapa Sintético Final
Deliberação
1. Alterar o caput e o §2º do Art. 11 do Estatuto Social da Vale de forma a aumentar de doze para treze membros e
respectivos suplentes do Conselho de Administração e alterar o caput do Art. 15 para mudar os nomes do “Comitê de
Pessoas” e do “Comitê de Governança, Conformidade e Risco” para, respectivamente, “Comitê de Pessoas e
Governança” e “Comitê de Conformidade e Risco”.

Ativo

Aprovar

ON

2,894,445,832

Rejeitar

Abstenções

8,295,267 1,312,676,461

