BRASIL PHARMA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71
NIRE 35.300.374.797
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 2017
1.
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 6 (seis) dias do mês de abril de 2017, às
14:00 horas, na sede social da Brasil Pharma S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1830, Torre 4, 2.º e
3.º andares, Bairro Itaim Bibi, CEP 04543-900.
2.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Bocchino Ferrari e
secretariados pela Sra. Elizabeth Mendes.
3.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia em face da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia investidos em seus
respectivos cargos.
4.
PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia investidos em seus respectivos cargos.
5.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias: (i) tomar
conhecimento e registrar renúncia de membro do Conselho de Administração da
Companhia; (ii) convocar assembleia geral extraordinária da Companhia; (iii) ratificar a
celebração do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n.º 2017011201
(“Primeiro Aditamento” ou “CCB”); (iv) ratificar a prestação, pela Companhia, de garantias
no âmbito do Primeiro Aditamento; (v) aprovar a celebração, pela Companhia, do
“Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas
Séries, para Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A.” (“Primeiro Aditamento à Sexta

Emissão”), no âmbito da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em duas séries, para colocação privada, da Companhia (“Sexta
Emissão” e “Debêntures da Sexta Emissão”, respectivamente); (vi) aprovar a prestação de
garantia pela Companhia no âmbito da Sexta Emissão; (vii) o cancelamento das Debêntures
da Sexta Emissão que não tenham sido subscritas até a presente data pelo Fundo de
Investimentos em Participações Turquesa (“Debenturista”), quais sejam, 34 (trinta e
quatro) Debêntures da Sexta Emissão da 2ª (segunda) série (“Debêntures da Segunda
Série” e “Debêntures Não Subscritas”) e a consequente redução (a) do valor total da
emissão das Debêntures da Sexta Emissão de R$374.000.000,00 (trezentos e setenta e
quatro milhões de reais) em 16 de janeiro de 2017 (“Data de Emissão das Debêntures da
Sexta Emissão”) para R$340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais) na Data de
Emissão das Debêntures da Sexta Emissão e (b) da quantidade de Debêntures da Segunda
Série de 304 (trezentos e quatro) para 270 (duzentas e setenta) Debêntures da Segunda
Série; (viii) aprovar a sétima emissão de debêntures, não conversíveis em ações da
Companhia com a celebração do “Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão
de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real e Fidejussória, em Série
Única, para Colocação Privada, da Brasil Pharma S.A.” (“Escritura de Emissão”), no valor
total de emissão de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (“Sétima Emissão”
ou “Debêntures”), bem como de seus termos e condições; (ix) aprovar a prestação de
garantias no âmbito da Sétima Emissão; e (x) autorizar os diretores a tomar todas as
providências e adotar todas as medidas necessárias para a realização dos atos descritos nos
itens de (i) a (ix) acima.
6.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a reunião e discutidas as matérias
indicadas na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram por
unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições o quanto segue:

6.1.

Tomaram conhecimento e registraram a renúncia aos cargos que exercia no
Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia
recebida e arquivada na sede da Companhia, do Sr. 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, com
endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro

Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, ao cargo de membro efetivo e
Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi
eleito em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
29 de abril de 2016.
6.1.1. Em virtude da vacância do cargo de Vice-Presidente do Conselho de
Administração, o Sr. Paulo Remy Gillet Neto assume interinamente referido
cargo.
6.1.2. Tendo em vista as deliberações acima, ratificar a atual composição do Conselho
de Administração da Companhia, que passa a ser a seguinte:
(a) Paulo Remy Gillet Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 35.265.568-0 (SSP/SP), inscrito
no CPF/MF sob o n.º 139.772.102-20, residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Franz Schubert, 111, 12º andar,
apartamento 121, Jardim Paulistano, CEP 01454-020, que exerce o cargo de
membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
(b) Roberto Bocchino Ferrari, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG n.º 12.732.824-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF
sob o n.º 177.831.188-10, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí,
Estado de São Paulo, na Rua Comendador Mário Mazzuia, 80, CEP 13211574, que exerce o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de
Administração; e
(c) Rubens Cardoso da Silva, brasileiro, casado, economista e administrador
financeiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.553.631-9
(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 169.174.328-30, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gabrielle
D’Annuzio, 710, Bloco Pérola, Apto. 1202, CEP 04619-002, que exerce o
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração.
6.1.3. Permanecerão vagos os demais cargos de membro do Conselho de
Administração até a próxima Assembleia Geral.

6.2.

Aprovaram, por unanimidade de votos, a convocação da assembleia geral
extraordinária da Companhia para o dia 24 de abril de 2017 para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) consignar a renúncia dos
Srs. Andrea Di Sarno Neto, Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Renato Antonio
Secondo Mazzola, Felipe Gottlieb, Ricardo Zoghbi Coelho Lobo, Allan Hadid
e, Fernando Paes de Carvalho aos cargos de membros do Conselho de
Administração da Companhia; (ii) eleger 2 (dois) novos membros efetivos do
Conselho de Administração para completar o prazo de gestão que se encerrará
na data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as
demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016 (“AGO 2017”); (iii) ratificar a eleição dos membros do
Conselho de Administração da Companhia aprovada nas Reuniões do
Conselho de Administração realizadas nesta data, para completarem o prazo de
gestão que se encerrará na data de realização da AGO 2017; (iv) eleger, dentre
os membros do Conselho de Administração, o Presidente e o Vice-Presidente
do Conselho de Administração; (v) ratificar a celebração, pela Companhia, do
instrumento de Primeiro Aditamento, bem como a constituição de suas
respectivas garantias, conforme nesta Reunião do Conselho de Administração
da Companhia; e (vi) ratificar a celebração, pela Companhia, da Escritura de
Emissão, bem como a constituição de suas respectivas garantias, conforme
aprovado nesta Reunião do Conselho de Administração.

6.3.

Ratificar, por unanimidade de votos, a celebração, pela Companhia do Primeiro
Aditamento, para o fim de, dentre outras alterações nas características, termos e
condições da dívida representada pela CCB, alterar sua data de vencimento.

6.4.

Ratificar, por unanimidade de votos, a constituição e prestação, pela
Companhia, de garantias no âmbito do Primeiro Aditamento, de acordo com e
nos termos de referido documento e demais instrumentos constitutivos de tais
garantias, conforme a seguir: (i) cessão fiduciária de determinados direitos
creditórios de recebíveis de cartão de crédito de titularidade da Distribuidora
Big Benn S.A., sociedade controlada da Companhia (“Big Benn”) com

condições suspensivas; (ii) cessão fiduciária de determinados direitos creditórios
de recebíveis de cartão de crédito de titularidade da Big Benn sob condição
resolutiva; (iii) cessão fiduciária de determinados direitos creditórios de
recebíveis de cartão de titularidade da Nex Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos S.A., sociedade controlada da Companhia (“NEX”); (iv) cessão
fiduciária de determinados direitos creditórios de recebíveis de cartão de crédito
de titularidade da Rede Nordeste de Farmácias S.A., sociedade controlada da
Companhia (“RNF”); (v) cessão fiduciária de determinados direitos creditórios
de recebíveis de cartão de titularidade da Sant’ana S.A. Drogaria Farmácias,
sociedade controlada da Companhia (“Sant’Ana”); (vi) alienação fiduciária da
totalidade das ações detidas pela Companhia e/ou por suas controladas diretas
e indiretas, conforme o caso, de emissão da Big Benn, da Sant’Ana, da NEX, da
RNF, da Drogaria Amarílis S.A. (“Drogaria Amarilis”), da Drogarias Farmais
S.A. (“Drogarias Farmais”), da Farmais Produtos S.A. (“Farmais Produtos”),
sendo estas também sociedades controladas da Companhia; (vii) cessão
fiduciária dos direitos creditórios de sua titularidade e/ou de suas controladas
diretas e indiretas, conforme o caso, decorrentes das ações de emissão da Big
Benn, da Sant’Ana, da RNF, da Drogarias Farmais, da Farmais Produtos, da
Drogaria Amarílis e da NEX; (viii) cessão fiduciária de todos os direitos
creditórios de titularidade da Companhia decorrentes das integralização das
debêntures da Sétima Emissão (conforme aprovada no item 6.7 abaixo), bem
como de todos os recebíveis e direitos creditórios de titularidade da Companhia
referentes à conta corrente ou bancária de titularidade da Companhia, bem
como de todos os depósitos e recursos mantidos ou a serem mantidos a
qualquer tempo em referida conta, seus frutos e rendimentos nos termos da
Sétima Emissão para garantir, entre outros, a amortização, no valor de
R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), do crédito representado pela
CCB, conforme aditada.; e (ix) os avais a serem prestados pela Drogaria
Farmais, e pela Farmais Produtos nos termos do Primeiro Aditamento,
observado que fica, neste ato, ratificado e aprovado o aval prestado pela Big
Benn, Sant’Ana, RNF, Drogaria Amarílis e NEX no âmbito da CCB.
6.5.

Aprovar a celebração, pela Companhia, do Primeiro Aditamento à Sexta
Emissão no âmbito da Sexta Emissão, o qual terá por objeto estabelecer o

resgate e/ou amortização antecipada obrigatória das Debêntures da Sexta
Emissão, mediante o recebimento dos recursos provenientes da integralização
das Debêntures;
6.6.

Aprovar a constituição de garantia no âmbito da Sexta Emissão representada
pela cessão fiduciária de todos os direitos creditórios de titularidade da
Companhia decorrentes da Sétima Emissão, bem como de todos os recebíveis e
direitos de titularidade da Companhia depositados em conta corrente ou
bancária de titularidade da Companhia (“Conta Vinculada”), bem como de
todos os frutos de aplicações dos recursos mantidos ou a serem mantidos a
qualquer tempo na Conta Vinculada, em garantia, entre outros, do fiel
cumprimento das obrigações previstas na escritura de emissão das Debêntures
da Sexta Emissão nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças a ser celebrado entre a
Companhia, o Fundo de Investimento em Participações Turquesa, o Novo
Credor e o Banco BTG Pactual S.A.;

6.7.

Aprovar o cancelamento das Debêntures Não Subscritas pelo Debenturista e a
consequente redução (a) do valor total da emissão das Debêntures da Sexta
Emissão de R$374.000.000,00 (trezentos e setenta e quatro milhões de reais) na
Data de Emissão para R$340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais)
na Data de Emissão e (b) da quantidade de Debêntures da Segunda Série de
304 (trezentas e quatro) para 270 (duzentas e setenta) Debêntures da Segunda
Série; e

6.8.

Aprovar a Sétima Emissão com as principais características a seguir: (a) Valor
Total da Emissão: R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); (b)
Número de Séries: única; (c) Quantidade de Debêntures: 400.000.000
(quatrocentas milhões) de debêntures (d) Valor Nominal Unitário: R$1,00
(um real) (“Valor Nominal Unitário”); (e) Forma e Conversibilidade: as
Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, não conversíveis
em ações da Emissora, sem emissão de cautelas ou certificados; (f) Data de
Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures
será 6 de abril de 2017 (“Data de Emissão”); (g) Prazo e data de vencimento:
o vencimento das Debêntures ocorrerá em 30 de abril de 2047 (“Data de
Vencimento”), ressalvadas as hipóteses aquisição facultativa com o
cancelamento das Debêntures, de Resgate Antecipado Obrigatório Total

(conforme abaixo definido) e de vencimento antecipado previstas abaixo e na
Escritura de Emissão; (h) Remuneração: (h.1) Atualização Monetária: o
valor nominal unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente;
(h.2) Juros Remuneratórios: (i) os juros remuneratórios serão equivalentes a
100% (cem por cento) da variação do CDI. A Escritura de Emissão estabelece
ainda, dentre outros termos e condições que (i) o valor de principal e os juros
remuneratórios serão devidos em 12 (parcelas), sendo que a primeira será
devida em 30 de março de 2022 e a última em 30 de abril de 2047, observado
ainda que até 12 de janeiro de 2032, a Companhia deverá ter amortizado 99%
(noventa e nove por cento) do valor total de principal de tais Debêntures,
respeitadas as hipóteses de resgate antecipado obrigatório total e de vencimento
antecipado ali previstas, (ii) os recursos de determinados eventos de liquidez, do
resultado da Companhia, ou de eventuais aumentos de capital, conforme
termos e condições previstos na Escritura de Emissão, deverão ser utilizados na
amortização extraordinária das Debêntures, que terão prioridade de pagamento
em relação à amortização extraordinária da CCB, (iii) em garantia das
obrigações assumidas nos termos da CCB, foi outorgada garantia fidejussória
representada por aval prestado por determinadas entidades integrantes dos
grupos econômicos do acionista controlador e da Companhia (em conjunto,
“Garantidoras”), bem como garantias reais sobre participações acionárias
detidas por determinadas Garantidoras e direitos creditórios de titularidade de
determinadas subsidiárias da Companhia, e (iv) até o pagamento integral do
valor principal das Debêntures, em qualquer caso, pelo prazo de 30 (trinta) anos
a contar da data de emissão ou até o resgate obrigatório das Debêntures, os
debenturistas farão jus a uma participação equivalente a 80% (oitenta por
cento) do resultado da Companhia e dos recursos decorrentes de determinados
eventos de liquidez, desde que tenha sido anteriormente amortizado 99%
(noventa e nove por cento) do saldo devedor de tais Debêntures e a
integralidade do saldo devedor da CCB. Os recursos oriundos da integralização
das Debêntures serão utilizados para quitar as debêntures da sexta emissão da
Companhia, amortização de parcela da CCB e para reforço do seu capital de
giro. As Debêntures serão subscritas privadamente, sendo assegurado aos
acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital da
Companhia, direito de preferência na subscrição das Debêntures, conforme
procedimentos e prazos constantes de Aviso aos Acionistas que será divulgado
oportunamente.

6.9.

Aprovar a constituição de garantias no âmbito da Sétima Emissão
representadas por: (i) cessão fiduciária de determinados direitos creditórios de
recebíveis de cartão de titularidade da Big Benn com condições suspensivas nos
termos do Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Outras Avenças com Condições Suspensivas a ser celebrado entre
a Big Benn, o Novo Credor, o agente fiduciário (“Agente Fiduciário” e, em
conjunto com o Novo Credor, “Credores”) e a Companhia, em termos
substancialmente similares à minuta constante do Anexo 7.7.1(xxxv) da
Escritura de Emissão (ressalvadas eventuais alterações exigidas pelo banco
depositário que vier a ser contratado para execução de tal instrumento e
aprovadas previamente em Assembleia Geral de Debenturistas) (“Contrato de
Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão Big Benn com Condições
Suspensivas”); (ii) cessão fiduciária de determinados direitos creditórios de
titularidade da Big Benn sob condição resolutiva nos termos do Instrumento
Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras
Avenças sob Condição Resolutiva a ser celebrado entre a Big Benn, os
Credores e a Companhia (“Contrato de Cessão Fiduciária Big Benn sob
Condição Resolutiva”); (iii) cessão fiduciária de determinados direitos
creditórios de recebíveis de cartão de titularidade da Sant’Ana nos termos
Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios e Outras Avenças a ser celebrado entre a Sant’Ana, os Credores e a
Companhia, em termos substancialmente similares à minuta constante
do Anexo 7.7.1(xxxv) da Escritura de Emissão (ressalvadas eventuais alterações
exigidas pelo banco depositário que vier a ser contratado para execução de tal
instrumento e aprovadas previamente em Assembleia Geral de Debenturistas)
(“Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão Sant’Ana”); (iv) cessão
fiduciária de determinados direitos creditórios de recebíveis de cartão de
titularidade da NEX nos termos Instrumento Particular de Contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças a ser celebrado entre a
NEX, os Credores e a Companhia, em termos substancialmente similares à
minuta constante do Anexo 7.7.1(xxxv) da Escritura de Emissão (ressalvadas
eventuais alterações exigidas pelo banco depositário que vier a ser contratado
para execução de tal instrumento e aprovadas previamente em Assembleia
Geral de Debenturistas) (“Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de
Cartão NEX”); (v) cessão fiduciária de determinados direitos creditórios de
recebíveis de cartão de titularidade da RNF nos termos Instrumento Particular
de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças a

ser celebrado entre a RNF, os Credores e a Companhia, em termos
substancialmente similares à minuta constante do Anexo 7.7.1(xxxv) da
Escritura de Emissão (ressalvadas eventuais alterações exigidas pelo banco
depositário que vier a ser contratado para execução de tal instrumento e
aprovadas previamente em Assembleia Geral de Debenturistas) (“Contrato de
Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão RNF”); (vi) alienação fiduciária de
determinadas ações de emissão da Big Benn, da Sant’Ana, da RNF, da Drogaria
Amarilis, da Drogaria Farmais e da NEX detidas pela Companhia nos termos
do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e
Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, a Drogaria Farmais, a
Sant’Ana, a Big Benn, os Credores, a Farmais Produtos, a RNF, a Drogaria
Amarilis e a NEX (“Contrato de Alienação Fiduciária Ações Subsidiárias Brasil
Pharma”); (vii) alienação fiduciária de determinadas ações de emissão da
Companhia detidas pela Stigma II nos termos do Instrumento Particular de
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças a ser celebrado
entre a Stigma II, os Credores e a Companhia (“Contrato de Alienação
Fiduciária Ações Brasil Pharma”); (viii) cessão fiduciária dos dividendos
decorrentes das ações de emissão da Companhia detidas pela Stigma II, da Big
Benn, da Sant’Ana, da RNF, da Farmais, da Drogaria Farmais e da NEX
detidas pela Companhia nos termos do Instrumento Particular de Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças a ser celebrado
entre a Stigma II, a Companhia, a Drogaria Farmais, a Sant’Ana, a Big Benn, os
Credores e o Banco BTG Pactual S.A. (“Contrato de Cessão Fiduciária de
Dividendos Brasil Pharma e Subsidiárias”); (ix) Charge of Bank Account a ser
celebrado entre a Stigma II e os Credores (“Account Charge Stigma
Delaware”); (x) Charge Over Limited Liability Company Interest in Stigma Cayman
LLC a ser celebrado entre a Lyondel e os Credores(“LLC Interest Charge”);
(xi) Pledge Agreement a ser celebrado entre a Stigma Cayman, a Stigma II e os
Credores (“Pledge Stigma Delaware”); (xii) Pledge Agreement a ser celebrado entre
a Lyondel, a Lyonpar LLC e os Credores (“Pledge Lyondel”); e (xiii) Pledge
Agreement a ser celebrado entre os Srs. Paulo Remy Gillet Neto, Nilton Bertuchi,
Roberto Bocchino Ferrari, a Lyonpar LLC e os Credores (“Pledge Lyonpar”); e
(xiii) as fianças prestadas pelas Fiadoras (“Fianças” e em conjunto com o
Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão Big Benn com
Condições Suspensivas, o Contrato de Cessão Fiduciária Big Benn sob
Condição Resolutiva, o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão
Sant’Ana, o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão NEX, o

Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão RNF, o Contrato de
Alienação Fiduciária Ações Subsidiárias Brasil Pharma, o Contrato de Alienação
Fiduciária Ações Brasil Pharma, o Contrato de Cessão Fiduciária de Dividendos
Brasil Pharma e Subsidiárias, o Account Charge Stigma Delaware, o LLC
Interest Charge, o Pledge Stigma Delaware, o Pledge Lyondel e o Pledge
Lyonpar, as “Garantias” ou “Instrumentos de Garantias”).
6.10.

Por fim, deliberaram aprovar a autorização para a Diretoria da Companhia a
tomar todas e quaisquer providências e a celebrar todos e quaisquer
instrumentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, inclusive
para a constituição das garantias previstas acima, para firmar quaisquer
instrumentos, contratos e documentos, da mesma forma que os eventuais
aditamentos, bem como tomar todas as providencias necessárias para sua
devida formalização, incluindo, sem limitação, o Primeiro Aditamento, a
Escritura de Emissão, o Primeiro Aditamento à Sexta Emissão, bem como os
Instrumentos de Garantias.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser
7.
tratado, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Local e Data: São Paulo, 6 de abril de 2017. Mesa: (aa) Roberto
Bocchino Ferrari, Presidente; Elizabeth Mendes, Secretária. Membros do Conselho de
Administração Presentes: (aa) Paulo Remy Gillet Neto, Roberto Bocchino Ferrari e
Rubens Cardoso da Silva.
Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada às páginas ___ a ___ no Livro
de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
São Paulo, 6 de abril de 2017.

Elizabeth Mendes
Secretária

