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 25 DE JUNHO DE 2015
1.

DATA, HORA E LOCAL: aos vinte e cinco dias do mês de junho 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. Roberto Martins de Souza,
Alexandre Fabiano Panarello, Enéas Cesar Pestana Neto e Karlla Farias de Senna Garcia de
Lima, suplente do Sr. Fernando Paes de Carvalho (“Conselheiros”). Presentes também, como
convidados, os Diretores da Companhia, o membro do Comitê de Finanças Sr. Andrea Di Sarno
e o Sr. Anselmo Mutchnik representante da consultoria Enéas Pestana & Associados (“EP&A
Consultoria”).

3.

MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Roberto Martins de Souza; que

convidou a mim Elizabeth Mendes, para secretariá-lo.

4.

ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre: (i) análise e discussão dos resultados da

Companhia referentes ao mês de maio de 2015, bem como sua respectiva projeção para o mês
de junho de 2015; (ii) atualização sobre o processo de equalização da estrutura de capital da
Companhia; (iii) capitalização de créditos; e (iv) renúncia, eleição e ratificação dos membros
do Comitê de Finanças.

5.

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

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

Análise e Discussão dos Resultados da Companhia: foi realizada uma apresentação

sobre os resultados econômico-financeiros da Companhia relativos ao mês de maio de 2015,
bem como a projeção para o mês de junho 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 melhora dos resultados se
comparada ao mesmo período de 2014 e aos meses anteriores. A Administração atrela esta
evolução ao resultado do intenso trabalho que está sendo desenvolvido junto à operação de
cada bandeira.

(ii)

Atualização do Processo de Equalização de Estrutura Capital da Companhia: a

Diretoria se comprometeu em apresentar na próxima reunião do Conselho de Administração,
que será realizada em 29 de julho, uma atualização do estudo sobre a equalização da estrutura
de capital da Companhia, considerando-se as premissas do plano de ação recomendado pela
EP&A Consultoria, visando suportar a conclusão do processo de equalização da estrutura de
capital;;

(iii)

Capitalização de Créditos: por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,

aprovar a capitalização de créditos, pela Companhia, nos termos do artigo 10, letra “j”, do seu
Estatuto Social, junto as suas controladas (i) Drogaria Rosário S.A; (ii) Sant’ana S.A. Drogaria
Farmácias; e (iii) Drogaria Mais Econômica S.A.. Esta capitalização será realizada com os saldos
a serem registrados na data de 30 de junho de 2015; e

(iv)

Renúncia, Eleição e Ratificação dos Membros do Comitê de Finanças: por

unanimidade de votos, com abstenção da Sra. Karlla Farias de Senna Garcia de Lima, aprovar a:
(a) renúncia do 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, conforme termo de renúncia anexo à presente ata na forma do Anexo I; (b)
eleição da Sra. Karlla Farias de Senna Garcia de Lima, brasileira, casada, economista,
portadora da cédula de Identidade RG nº 09.848.137-7 Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº
072.295.897-89 para o cargo de membro do Comitê de Finanças, 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. Roberto Martins de
Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 066770066,
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inscrito no CPF/MF sob o nº 828.893.507-97; (ii) 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; e (iii) Sra. Karlla Farias de Senna Garcia de Lima, brasileira, casada,
economista, portadora da cédula de Identidade RG nº 09.848.137-7 Detran/RJ, inscrita no
CPF/MF sob o nº 072.295.897-89, 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 para um mandato até a assembleia geral que
aprovar as contas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

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, 25 de junho de 2015. Assinaturas: Presidente da
Mesa - Sr. Roberto Martins de Souza; Secretária da Mesa – Elizabeth Mendes. Membros - Srs.
Roberto Martins de Souza, Alexandre Fabiano Panarello, Enéas Cesar Pestana Neto e Karlla
Farias de Senna Garcia de Lima, suplente do Sr. Fernando Paes de Carvalho. 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
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ANEXO I

TERMO DE RENÚNCIA
(Comitê de Finanças)

Neste dia 25 de junho 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. 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, o qual apresentou pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável,
ao cargo de membro do Comitê de Finanças da Companhia.

São Paulo, 25 de junho de 2015.

___________________________
Alexandre Fabiano Panarello
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ANEXO II

TERMO DE POSSE
(Comitê de Finanças)

Eu, Karlla Farias de Senna Garcia de Lima, brasileira, casada, economista, portadora da cédula
de Identidade RG nº 09.848.137-7 Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 072.295.897-89,
com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, Itaim Bibi, São
Paulo, SP, CEP 04538-905, tendo sido eleita para o cargo de membro do Comitê de Finanças 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 mandato até a assembleia geral que aprovar as contas referente ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, 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, c/c com o artigo 160 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, 25 de junho de 2015.

_________________________________________________
Karlla Farias de Senna Garcia de Lima
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