BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2015
1.
DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e sete dias do mês de maio de 2015, às 09:00 horas, na
sede social da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social da
Companhia, estando presentes na reunião, presencialmente ou via teleconferência, nos
termos do artigo 11, §3º, do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Carlos Daniel Rizzo da
Fonseca, Roberto Martins de Souza, Alexandre Fabiano Panarello, Fernando Paes de Carvalho,
Enéas Cesar Pestana Neto e Marcelo Kalim (“Conselheiros”). Presentes também, como
convidados, os Srs. Paulo Gualtieri e Orivaldo Padilha.
3.
MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; que
convidou a mim Elizabeth Mendes, para secretariá-los.
4.
ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre a: (i) análise e discussão dos resultados da
Companhia referentes ao mês de abril de 2015, bem como sua respectiva projeção para os
meses de maio, junho e julho de 2015; (ii) extinção do Comitê de Estratégia; (iii) ratificação dos
membros do Comitê de Finanças; (iv) renúncia, eleição e ratificação dos membros do Comitê
de Recursos Humanos; (v) atualização sobre o andamento dos trabalhos da consultoria Enéas
Pestana & Associados referentes ao processo de reestruturação e gestão dos negócios da
Companhia; (vi) extensão da contratação da consultoria Enéas Pestana & Associados para
conclusão do diagnóstico; e (vii) atualização sobre o processo de equalização da estrutura de
capital da Companhia.
5.
DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, e após discutidas as matérias constantes da Ordem
do Dia, os Conselheiros, tomaram as seguintes deliberações:
(i)
Análise e Discussão dos Resultados da Companhia: O Sr. Orivaldo Padilha realizou
apresentação sobre os resultados econômico-financeiros da Companhia relativos ao mês de
abril de 2015, bem como a projeção para os meses de maio, junho e julho de 2015, incluindo
desempenho de vendas, estoques, resultados, fluxos de caixa, capital de giro e endividamento,
tendo os conselheiros discutido sobre as informações apresentadas, inclusive quanto a
alocação de verbas da Companhia.
(ii)
Extinção do Comitê de Estratégia: por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, aprovar a extinção do Comitê de Estratégia constituído em Reunião do Conselho de
Administração em 26 de novembro de 2014;
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(iii)
Renúncia, Eleição e Ratificação dos Membros do Comitê de Finanças: por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a ratificação da composição dos
membros do Comitê de Finanças, a qual passa a possuir os seguintes membros: (i) Sr. Roberto
Martins de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº
066770066, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Fazenda
(“CPF/MF”) sob o nº 828.893.507-97 (observado o termo de posse firmado em 26 de
novembro de 2014 e mandato até a AGO a ser realizada em 2016); (ii) Sr. Alexandre Fabiano
Panarello, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade RG
nº 3147871-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 788.045.901-49 (observado o termo de posse
firmado em 26 de novembro de 2014 e mandato até 26 de novembro de 2016); e (iii) Sr.
Andrea Di Sarno Neto, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
44.471.077 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.726.748-17 (observado o termo de posse
firmado em 26 de novembro de 2014 e mandato até a AGO a ser realizada em 2016); todos
com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º e 3º
andares, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
(iv)
Renúncia, Eleição e Ratificação dos Membros do Comitê de Recursos Humanos: por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a: (a) renúncia do Sr. José Luiz
Depieri, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG
nº 9.784.395-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.984.728-62, ao cargo de membro do Comitê
de Recursos Humanos (observado o termo de posse firmado em 26 de novembro de 2014),
conforme termo de renúncia anexo à presente ata na forma do Anexo I; (b) eleição do Sr.
Enéas Cesar Pestana Neto, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de Identidade RG
nº 11.383.698-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40, para o cargo de membro
do Comitê de Recursos Humanos, conforme termo de posse e declaração a presente ata na
forma do Anexo II; e (c) ratificar a composição dos membros do Comitê de Finanças, a qual
passa a possuir os seguintes membros: (i) Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade RG nº 20.951.838,
inscrito no CPF/MF sob o nº 257.157.868-51 (observado o termo de posse firmado em 26 de
novembro de 2014 e mandato até a AGO a ser realizada em 2016); e (ii) Sr. Enéas Cesar
Pestana Neto, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de Identidade RG nº
11.383.698-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40 (observado o termo de
posse firmado nesta data e mandato até a AGO a ser realizada em 2016); ambos com endereço
comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º e 3º andares, Bairro
Itaim Bibi, CEP 04543-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
(v)
Atualização da Consultoria Enéas Pestana & Associados: por unanimidade de votos e
sem quaisquer restrições, aprovar a apresentação, pela consultoria Enéas Pestana &
Associados, do diagnóstico relativo ao processo de reestruturação e gestão dos negócios da
Companhia ao Conselho de Administração na próxima reunião do Conselho de Administração
que será realizada no dia 1º de junho de 2015;
(vi)
Extensão da Contratação da Consultoria Enéas Pestana & Associados: por
unanimidade de votos e com a abstenção de voto do conselheiro Enéas Cesar Pestana Neto,
aprovar a extensão pelo prazo de 60 (sessenta) dias da contratação da consultoria Enéas
Pestana & Associados para conclusão do diagnóstico; e
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(vii)
Atualização do Processo de Equalização de Estrutura Capital da Companhia: por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a agenda apresentada referente ao
processo de equalização da estrutura de capital da Companhia, o qual será definido após a
apresentação do diagnóstico pela consultoria Enéas Pestana & Associados, observado o
disposto no item “vi” acima.
6.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação,
a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido
pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
que lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. São Paulo, 27
de maio de 2015. Presidente da Mesa - Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; Secretária da Mesa
– Elizabeth Mendes. CONSELHEIROS PRESENTES: Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto
Martins de Souza, Alexandre Fabiano Panarello, Fernando Paes de Carvalho, Enéas Cesar
Pestana Neto e Marcelo Kalim.

____________________________
ELIZABETH MENDES
Secretária da Mesa
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ANEXO I
TERMO DE RENÚNCIA
(Comitê de Recursos Humanos)
Neste dia 27 de maio de 2015, compareceu na sede social da BRASIL PHARMA S.A., situada na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 4, 2º 3º andares, Bairro Itaim Bibi, CEP
04543-900, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 11.395.624/0001-71
(“Companhia”), o Sr. JOSÉ LUIZ DEPIERI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da cédula de identidade RG nº 9.784.395-7, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do
Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 054.984.728-62, com endereço comercial na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar, CEP 04538-133, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, o qual apresentou pedido de renúncia, em caráter irrevogável e
irretratável, ao cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia.

São Paulo, 27 de maio de 2015.

___________________________
JOSÉ LUIZ DEPIERI
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ANEXO II
TERMO DE POSSE
(Comitê de Recursos Humanos)
Eu, ENÉAS CESAR PESTANA NETO, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de Identidade
RG nº 11.383.698-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.327.978-40, com endereço
comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP
04538-905, tendo sido eleito para o cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos da
Brasil Pharma S.A., sociedade por ações com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1830, Torre 4, 3º andar, CEP 04543-900, Itaim Bibi, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.395.624/0001-71 (“Companhia”), em Reunião de Conselho de Administração realizada na
presente data, com mantado de 02 (dois) anos a contar desta data que se estenderá e se
encerrará na AGO a ser realizada em 2016, declaro aceitar minha eleição e assumir o
compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a
lei e o Estatuto Social da Companhia
Declaro, outrossim, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me
impeçam de exercer atividade empresária.
Para fins do artigo 149, § 2º, da Lei 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e
intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no
endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
companhia.

São Paulo, 27 de maio de 2015.

_________________________________________________
ENÉAS CESAR PESTANA NETO
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