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 1 DE FEVEREIRO DE 2017

1.

DATA, HORA E LOCAL: no primeiro dia do mês de fevereiro de 2017, às 10h00, 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. Andrea Di Sarno Neto, Felipe Gottlieb,
Fernando Paes de Carvalho e Renato Antonio Secondo Mazzola, suplente do Sr. Carlos Daniel
Rizzo da Fonseca (“Conselheiros”).
3.

MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Andrea Di Sarno Neto; que convidou a

mim, Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.
4.

ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre: (i) resultados, fluxo de caixa, capital de giro e

dívida; (ii) reestruturação do passivo, recomposição do capital de giro e negociação com
fornecedores; (iii) redução de despesas e fechamento de lojas; e (iv) nomeação de conselheiro.
5.

DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, e após discutidas as matérias constantes da Ordem do

Dia, os Conselheiros, tomaram as seguintes deliberações:
(i)

Resultados, Fluxo de Caixa, Capital de Giro e Dívida: foram apresentados os resultados

econômico-financeiros da Companhia relativos aos meses de novembro e dezembro de 2016,
incluindo desempenho de vendas, estoques, resultados, fluxos de caixa, capital de giro e
endividamento;
(ii)

Reestruturação do Passivo, Recomposição do Capital de Giro e Negociação com

Fornecedores: foram apresentados os números relativos à reestruturação do passivo e
recomposição do capital de giro. Também foi apresentado a evolução da negociação com
fornecedores onde estamos obtendo a formalização do parcelamento dos saldos em aberto com a
consequente abertura de novas linhas de créditos;

(iii)

Redução de Despesas e Fechamento de Lojas: foram apresentados os dados relativos às

lojas que foram fechadas durante o mês de janeiro de 2016 quanto à margem de contribuição e
headcount existente. O plano de fechamento das lojas foi implementado com base nos resultados
registrados nos anos de 2015 e 2016, bem como em decisões estratégicas de encerramento das
atividades em regiões onde a marca era muito afetada pela concorrência; e
(iv)

Nomeação de Conselheiro: aprovar, por unanimidade de votos, ressalvada a abstenção do

Sr. Renato Antonio Secondo Mazzola, tendo em vista a vacância do cargo de conselheiro, sem que
haja suplente para assumir o cargo, a nomeação do Sr. Renato Antonio Secondo Mazzola,
brasileiro, solteiro, maior, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.783.754-7,
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 264.834.068-86, residente e domiciliado na Capital do Estado
de São Paulo com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, em
atendimento ao artigo 9, §5º, do Estatuto Social da Companhia e caput do artigo 150 da Lei nº
6.404/76, conforme alterada. O Conselheiro ora eleito permanecerá em seu cargo até o término do
mandato vigente que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar
sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 ou até a primeira
assembleia geral, o que ocorrer primeiro.
O Conselheiro, ora eleito, declara ainda, sob as penas da lei, não terem cometido nenhum crime
previsto em leis que o impeça de exercer atividades comerciais, estando ciente do disposto no artigo
147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. O Conselheiro tomará posse em seus cargos mediante
assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio.
6.

DOCUMENTOS ANEXOS: todos os documentos de suporte utilizados na reunião foram

anexados à presente ata.
7.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura

desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos
os presentes. São Paulo, 1 de fevereiro de 2017. Assinaturas: Presidente da Mesa - Sr. Andrea Di
Sarno Neto; Secretária da Mesa – Elizabeth Mendes. Membros: Srs. Andrea Di Sarno Neto, Felipe
Gottlieb, Fernando Paes de Carvalho e Renato Antonio Secondo Mazzola, suplente do Sr. Carlos
Daniel Rizzo da Fonseca. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da
ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada.
____________________________
ELIZABETH MENDES
Secretária da Mesa

