BRASIL PHARMA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.395.624/0001-71
NIRE Nº 35.300.374.797
(“Companhia”)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2014
1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de abril de 2014, às 08:00 horas, em
endereço da Companhia, situado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Torre 4, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-900.
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 teleconferência, nos termos do artigo 11, §§ 1º e 3º do estatuto social da
Companhia (“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: Deliberar sobre: (i) a renúncia do Sr. Andrea Di Sarno Neto ao
cargo de membro suplente do Conselho de Administração e, em razão de tal renúncia, a eleição
do Sr. Marcelo Hallack como membro suplente do Conselho de Administração; (ii) a instalação
do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros; e (iii) a fixação do montante da remuneração
dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
5.
INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO: Instalada a reunião, após a ampla discussão das
matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram:
(i)

Renúncia de membro suplente do Conselho de Administração e a eleição de membro
em substituição: aprovar a renúncia do Sr. Andrea Di Sarno Neto ao cargo de membro
suplente do Conselho de Administração e, em consequência, propor e recomendar aos
acionistas da Companhia a eleição do Sr. Marcelo Hallack como membro suplente do
Conselho de Administração, nos termos da Proposta da Administração da Companhia
relativa à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2014 (“Proposta
da Administração”);

(ii)

Instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros: conforme solicitação
efetuada por acionistas da Companhia, propor e recomendar aos acionistas a instalação
do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros, nos termos da Proposta da
Administração da Companhia; e
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(iii)

Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal: propor e recomendar aos
acionistas da Companhia a aprovação do montante da remuneração dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia, caso seja instalado, conforme consta da Proposta da
Administração da Companhia.

6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra
manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, a qual,
após 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, Alexandre Fabiano Panarello e Álvaro José da Silveira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 14 de abril de 2014.
___________________________________
CRISTINA CAIUBY SALLES
Secretária
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