BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 011.395.624/0001‐71
NIRE 35.300.374.797
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2015
1.
DATA, HORA E LOCAL: aos vinte cinco dias do mês de março 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, Marcelo Kalim, Roberto Martins de Souza e Alexandre Fabiano Panarello
(“Conselheiros”).
3.
MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca; que
convidou o Sr. Orivaldo Padilha para secretariá‐los.
4.
ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre: (i) o relatório da administração da
Companhia, as contas dos administradores da Companhia e as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 (“DFs 2014”);
(ii) a renúncia do Sr. JOSÉ RICARDO MENDES DA SILVA do cargo de Diretor Presidente, bem como a
eleição do Sr. Paulo Gualtieri para referido cargo de Diretor Presidente; (iii) a realização de
estudos para equacionar a estrutura de capital da Companhia; e (iv) a contratação da
consultoria Enéas Pestana & Associados, para coordenar e assessorar a Companhia em seu
processo de reestruturação e gestão de seus negócios, com ênfase no segmento de varejo.
5.
DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, e após discutidas as matérias constantes da Ordem
do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, se
manifestaram favoravelmente à aprovação:
(i)
pela Assembleia Geral Ordinária, do relatório anual da administração da Companhia,
das contas dos administradores da Companhia e das DF’s 2014, ficando autorizada a prática,
pela Diretoria da Companhia, de todos os atos necessários à fiel implementação da matéria
ora deliberada. A aprovação da matéria objeto desta reunião será submetida à Assembleia
Geral Ordinária da Companhia a ser convocada oportunamente;
(ii)
pela renúncia do Sr. JOSÉ RICARDO MENDES DA SILVA, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6249422 – SSP/SP, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 011.288.748‐14, com
endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 4, 3º andar,
Bairro Itaim Bibi, CEP 04543‐90, na Cidade de São Paulo Estado de São Paulo, do cargo de
Diretor Presidente, conforme termo de renúncia anexo à presente ata (“Anexo I”), bem como
pela eleição Sr. PAULO GUALTIERI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de
Identidade RG nº 7.513.210, inscrito no CPF/MF sob nº 020.230.868‐50, com endereço
comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre 4, 3º andar, Bairro Itaim
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Bibi, CEP 04543‐90, na Cidade de São Paulo Estado de São Paulo, para referido cargo de Diretor
Presidente, conforme termo de posse e declaração em anexo (“Anexo II” e “Anexo III”,
respectivamente); e
(iii)
pela realização de estudos para equacionar a estrutura de capital da Companhia,
ficando autorizada a prática, pela Diretoria da Companhia, de todos os atos necessários à
concretização da matéria ora deliberada; e
(iv)
pela contratação da consultoria Enéas Pestana & Associados, para coordenar e
assessorar a Companhia em seu processo de reestruturação e gestão de seus negócios, com
ênfase no segmento de varejo, ficando autorizada a prática, pela Diretoria da Companhia, de
todos os atos necessários à fiel implementação da matéria ora deliberada.
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 em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma. MESA: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca – Presidente da Mesa; e Sr. Orivaldo Padilha –
Secretário da Mesa. CONSELHEIROS PRESENTES: Srs. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Roberto
Martins de Souza, Marcelo Kalim e Alexandre Fabiano Panarello.
A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
São Paulo, 25 de março de 2015.
____________________________
ORIVALDO PADILHA
Secretário da Mesa
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