BRAZIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF N.º 11.395.624/0001-71
NIRE N.º 35.300.374.797
(“Companhia”)
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013
1.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 do mês de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede do

Banco BTG Pactual S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, Jardim Paulistano, CEP 04538-133.
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da

totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou via telefone
(“Conselheiros”).
3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e secretariados

pela Sra. Cristina Caiuby Salles.
4.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) a renúncia de membro da diretoria da

Companhia; (ii) a eleição de novos membros para compor a diretoria da Companhia; (iii) a reeleição de
membros da diretoria da Companhia; e (iv) a prática de atos pela diretoria da Companhia.

5.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os Conselheiros, por unanimidade de

votos e sem ressalvas, deliberaram e aprovaram as seguintes matérias:
(i)

Renúncia de Membros da Diretoria da Companhia: Foi apresentada, discutida e aprovada, sem
ressalvas, a renúncia do seguinte membro da diretoria da Companhia: (i) FELIPE MONTEIRO DE
ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade R.G. nº 6100874
expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.831.464-70, com endereço comercial na
Rua Gomes de Carvalho, nº 1629, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04547-006,
conforme termo de renúncia em anexo (“Anexo I”).

(ii)

Eleição de Novos Membros Para Compor a Diretoria da Companhia: Foi apresentada,
discutida e aprovada, sem ressalvas, a eleição de novo membro para compor a diretoria da

Companhia, com mandato que se estenderá e se encerrará em 30 de abril de 2015, qual seja:
(i) CARLOS ALBERTO DE CASTRO DUTRA, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 7925798-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 425.685.10030, com endereço comercial na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Tancredo Neves, n°
1632, lojas 07 e 25, Caminho das Árvores, CEP 41820-915, na qualidade de Diretor de
Investimentos, conforme termo de posse e declaração em anexo (“Anexo II” e “Anexo III”,
respectivamente);

(iii)

Reeleição de Membros da Diretoria da Companhia: Foi apresentada, discutida e aprovada, sem
ressalvas, a reeleição dos seguintes membros da diretoria da Companhia, com mandatos que se
estenderão e se encerrarão em 30 de abril de 2015, quais sejam: (i) ANDRÉ SOARES DE SÁ,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade R.G.
nº 112423231 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.654.347-74, residente e
domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de
Carvalho, nº 1.629, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de Diretor Presidente
da Companhia, conforme termo de posse e declaração em anexo (“Anexo IV” e “Anexo V”,
respectivamente); (ii) CRISTINA CAIUBY SALLES, brasileira, solteira, advogada, portadora da
cédula de identidade R.G. nº 26.434.805-9 expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o
nº 220.878.378-64, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1629, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o
cargo de Diretora Jurídica da Companhia, conforme termo de posse e declaração em anexo
(“Anexo VI” e “Anexo VII”, respectivamente); (iii) RENATO DE VICQ TELLES DA SILVA LOBO,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
08655222-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.587.937-10, residente e domiciliado na
Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1.629,
6º e 7º andares, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de Diretor de Relação com
Investidores, conforme termo de posse e declaração em anexo (“Anexo VIII” e “Anexo IX”,
respectivamente);

e

(iv)

SARA FANTATO REZENDE SOUZA,

brasileira,

casada,

administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 11.326.201 SSP/MG,
inscrita no CPF/MF sob o nº 071.563.656-14, com escritório na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº1629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia,
CEP 04547-006, para o cargo de Diretora Administrativo-Financeira da Companhia,
conforme termo de posse e declaração em anexo (“Anexo X” e “Anexo XI”, respectivamente)
(iv)

Prática de Atos: Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas, a prática, pela diretoria da
Companhia, de todos os atos necessários à efetivação do disposto nos itens acima.

6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, tendo-se antes

redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma. Mesa: Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, presidente; Sra. Cristina Caiuby
Salles, secretária. Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto
Martins de Souza, José Luiz Depieri, Artur Noemio Grynbaum e Álvaro José da Silveira.
[CONFERE COM CÓPIA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO]
São Paulo, 30 de abril de 2013.

MESA:
________________________
CRISTINA CAIUBY SALLES
Secretária

