MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)

Proposta da Administração à Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 26 de agosto de 2015, às 15h00min, conforme
Edital de Convocação divulgado nesta data.

Senhores Acionistas,
A Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia” ou
“MMX”), nos termos da legislação pertinente e do seu Estatuto Social,
objetivando atender aos interesses da Companhia, vem propor a V.Sas., em
razão da Assembleia Geral Extraordinária, o que segue:
(i) Eleição de
Administração:

novo

membro

independente

do

Conselho

de

Tendo em vista que os Srs. José Antônio Ramos e Walter Mallas Machado de
Barros e seus respectivos suplentes, indicados na AGO do dia 30.04.2015,
não tomaram posse dentro do prazo previsto no art. 149, §1º da Lei
6.404/76, a Administração da Companhia propõe a eleição dos membros
abaixo qualificados para o cargo abaixo indicado:
•
Alexandre de Souza Gontijo, para o cargo de Membro titular do
Conselho Fiscal.
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito Estácio de Sá em 1988.
Atuação na advocacia cível e comercial, com ênfase na área de recuperação
de créditos de pessoas jurídicas de direito público e privado, inclusive
instituições financeiras e bancárias. Experiência com Parcerias Públicos
Privadas. Experiência em procedimentos licitatórios e em operações
imobiliárias (contrato de financiamento, alienação fiduciária de bem imóvel,
incorporação imobiliária, etc.). Experiência na área imobiliária. Experiência
na esfera falimentar, com a adoção de medidas judiciais de recuperação de
empresas, bem como na defesa dos interesses dos credores, com
impugnações e declarações de créditos. Experiência na elaboração de
contratos. Atuação na coordenação e gerência jurídica, inclusive de
departamentos jurídicos. Autor de artigos jurídicos publicados em Jornais e
Revistas Jurídicas, notadamente na área imobiliária e falimentar, inclusive
recuperação judicial de empresas. Suplente: Antônio Alvares Duarte - O
Sr. Antônio Alvares Duarte é tecnólogo em Contabilidade Atuou como
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gerente da área contábil de todas as empresas do grupo Mendes Júnior
Engenharia S/A. Foi eleito como Conselheiro Fiscal em abril de 2014 da
Companhia Júnior Engenharia S/A.

•
Augusto Carneiro de Oliveira Filho, para o cargo de Membro
titular do Conselho Fiscal.

O Sr. Augusto Carneiro é graduado em Direito, pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro - UERJ, em 1986. Graduado em economia, pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, iniciado em 1985. Sócio líder
da área corporativa do Escritório Doria, Jacobina e Gondinho, desde 2014.
Sócio Coordenador do Setor Societário e Contratual do Escritório Siqueira
Castro Advogados no Rio de Janeiro, entre julho de 2007 e julho de 2014.
Especializado na área corporativa do Escritório, mais tradicional na prática
de contencioso, com ênfase na área societária e de mercado de capitais,
tendo sucesso na captação de clientes expressivos, como o Fundo de
Previdência SISTEL, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo,
SABESP, a EXXON BRASIL, e participação na estruturação de Fundos de
Investimento em Direito Creditório, Fundos de Investimento Imobiliário,
debêntures e bonds no exterior. Gerente Geral Jurídico, da Paranapanema
S/A, entre 1996 e 2007, reportando-me diretamente ao Presidente, sendo a
Paranapanema a controladora da Caraíba Metais, Eluma S/A, Mamoré
Mineração e Metalurgia, Cibrafértil – Companhia Brasileira de Fertilizantes e,
entre 1996 e 2002, da Companhia Paraibuna de Metais. Suplente: Afonso
Henrique Cordeiro- O Sr. Afonso é graduado em direito na Faculdade
Cândico Mendes, mestre em direito tributário pela Universidade de Sá,
especializado em advocacia corporativa com ênfase em direito empresarial;
tributário e mineral, tendo atuado em grandes escritórios jurídicos nacionais
e em empresas de ponta no cenário mineral e de metalurgia, tendo como
destaque o exercício do cargo de Gerente Jurídico Corporativo da Mineração
Caraíba S/A, onde desenvolveu atividades nas diversas áreas do direito
vinculadas ao assessoramento jurídico ao corporate da companhia, visando
tomadas de decisões da diretoria, bem como assessoria direta ao Conselho
de Administração e também às áreas operacionais de negócio da empresa.
Direta participação na elaboração de planejamento estratégico jurídico;
planejamento tributário; criação do Jurídico Corporativo e reestruturação do
departamento jurídico interno; gestão jurídica e desenvolvimento de
trabalho relativo à coordenação e negociação de incentivos fiscais regionais.
•
Edvaldo Souza dos Santos, para o cargo de Membro titular do
Conselho Fiscal.

O Sr. Edvaldo é graduado em administração de empresas, carreira
desenvolvida da área comercial, com experiências na liderança de equipes,
gestão de vendas e prospecção, fidelização de clientes e comercialização.
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Suplente: Karla Samaly Almeida Barbosa: A Sra. Karla tem carreira
devolvida na área empresarial de vendas e gestão de pessoas, tendo feito
parte desde 1997 do membro da diretoria Executiva com participação na
área financeira da Companhia Comercial Recôncavo de Combustíveis Ltda.
Em conformidade com o art. 10 da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se
disponíveis no Anexo I desta Proposta as informações indicadas nos itens
12.6 e 12.10 do Formulário de Referência. Tais informações também estão
disponíveis no site de Relações com Investidores da Companhia
(ri.mmx.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa
(www.bmfbovespa.com.br).
ESCLARECIMENTOS
ASSEMBLEIA:

GERAIS

SOBRE

A

PARTICIPAÇÃO

NESTA

Para participar da Assembleia, os Acionistas deverão comparecer,
pessoalmente ou representados por procurador, no local e horário da
Assembleia, nos termos do respectivo Edital de Convocação, munidos dos
seguintes documentos:
(a)

Acionista Pessoa Física:

(i)

Documento de identidade do Acionista;

(ii)

Comprovante do agente custodiante das ações da MMX,
contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2
(dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; e

(iii)

Em caso de participação por procurador, documentação listada
no item (c) adiante.

(b)

Acionista Pessoa Jurídica:

(i)

Documento de identidade do representante legal ou procurador
presente;

(ii)

Comprovante do agente custodiante das ações da MMX,
contendo a respectiva participação acionária, datado de até 2
(dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral;
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(iii)

Estatuto ou Contrato Social atualizado, registrado no órgão
competente;

(iv)

Documento que comprove poderes de representação: ata de
eleição do representante legal presente, ou da pessoa que
assinou a procuração, se for o caso;

(v)

Se representado por procurador, a documentação do item (c)
adiante; e

(vi)

Em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem como
os documentos em relação ao seu administrador relatados no
item (iv) acima.

(c)

Acionistas representados por procurador:

Caso o Acionista prefira ser representado por procurador, deverão
adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos:
(i)

Procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de um
ano da data de realização da Assembleia, conforme exigência
legal (artigo 126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76). O
procurador deverá ser acionista, administrador da Companhia,
advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de
investimento que represente os condôminos; e,

(ii)

Documento de identidade do Procurador.

Obs: Procurações outorgadas fora do Brasil deverão ser notarizadas por
tabelião público devidamente habilitado para este fim, consularizadas em
consulado brasileiro e traduzidas para o português por um tradutor
juramentado.
A Companhia, visando facilitar a organização dos trabalhos, solicita que a
documentação acima seja enviada com até 2 dias úteis da realização da
Assembleia, por portador, correio ou correio eletrônico (neste caso o
documento físico deve ser trazido no dia da Assembleia) dirigidos aos
endereços abaixo:
Envio de Documentos Físicos:
A/C: Danielle Pinho
Rua Lauro Muller, 116, 18º andar, sala 1808
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Rio de Janeiro CEP: 22290-160
Envio de Documentos por e-mail:
Favor colocar no assunto: Documentos AGE MMX – 15.07.2015
E-mail: danielle.pinho@mmx.com.br c/c
secretariacorporativa_mmx@mmx.com.br
A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa
somente dar agilidade ao processo, não sendo condição necessária para a
participação nesta Assembleia.
Por fim, a Companhia esclarece ainda que esta Proposta da Administração,
bem como o Edital de Convocação à referida Assembleia, encontram-se
disponíveis nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), e de Relações com Investidores da Companhia
(ri.mmx.com.br). Adicionalmente, os documentos relacionados a este Edital,
incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à
disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2015.

A Administração.
Eike Fuhrken Batista
Presidente do Conselho de Administração
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
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ANEXO I
Em cumprimento ao artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia
fornece, abaixo, as informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do
Formulário de Referência, conforme previsto na Instrução CVM nº 480/09:
12.06 Principais informações dos administradores
Conselho Fiscal
- Alexandre de Souza Gontijo
Idade
Profissão
CPF/MF
Cargo Proposto
Data de Eleição
Prazo de Mandato
Outros cargos exercidos na Companhia
Eleito pelo Controlador
- Augusto Carneiro de Oliveira Filho
Idade
Profissão
CPF/MF
Cargo Proposto
Data de Eleição
Prazo de Mandato
Outros cargos exercidos na Companhia
Eleito pelo Controlador
- Edvaldo Souza dos Santos
Idade
Profissão
CPF/MF
Cargo Proposto
Data de Eleição
Prazo de Mandato
Outros cargos exercidos na Companhia
Eleito pelo Controlador
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47
advogado
823.299.827-04
Membro Titular do
Fiscal
26.08.2015
Até a AGO de 2016
Não se aplica
Não

51
advogado
016.729.567-57
Membro Titular do
Fiscal
26.08.2015
Até a AGO de 2016
Não se aplica
Não

46
Administrador
453.694.105-34
Membro Titular do
Fiscal
26.08.2015
Até a AGO de 2016
Não se aplica
Não
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12.07 Principais
Companhia

informações

dos

membros

dos

comitês

da

A informação referente a este item não se aplica à presente Proposta da
Administração.
12.08 Em relação a cada um dos administradores e membros do
Conselho Fiscal, fornecer:
a. Currículos dos administradores
Conselho de Administração

•
Alexandre de Souza Gontijo, para o cargo de Membro titular do
Conselho Fiscal.
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito Estácio de Sá em 1988.
Atuação na advocacia cível e comercial, com ênfase na área de recuperação
de créditos de pessoas jurídicas de direito público e privado, inclusive
instituições financeiras e bancárias. Experiência com Parcerias Públicos
Privadas. Experiência em procedimentos licitatórios e em operações
imobiliárias (contrato de financiamento, alienação fiduciária de bem imóvel,
incorporação imobiliária, etc.). Experiência na área imobiliária. Experiência
na esfera falimentar, com a adoção de medidas judiciais de recuperação de
empresas, bem como na defesa dos interesses dos credores, com
impugnações e declarações de créditos. Experiência na elaboração de
contratos. Atuação na coordenação e gerência jurídica, inclusive de
departamentos jurídicos. Autor de artigos jurídicos publicados em Jornais e
Revistas Jurídicas, notadamente na área imobiliária e falimentar, inclusive
recuperação judicial de empresas. Suplente: Antônio Alvares Duarte - O
Sr. Antônio Alvares Duarte é tecnólogo em Contabilidade Atuou como
gerente da área contábil de todas as empresas do grupo Mendes Júnior
Engenharia S/A. Foi eleito como Conselheiro Fiscal em abril de 2014 da
Companhia Júnior Engenharia S/A.

•
Augusto Carneiro de Oliveira Filho, para o cargo de Membro
titular do Conselho Fiscal.

O Sr. Augusto Carneiro é graduado em Direito, pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro - UERJ, em 1986. Graduado em economia, pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, iniciado em 1985. Sócio líder
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da área corporativa do Escritório Doria, Jacobina e Gondinho, desde 2014.
Sócio Coordenador do Setor Societário e Contratual do Escritório Siqueira
Castro Advogados no Rio de Janeiro, entre julho de 2007 e julho de 2014.
Especializado na área corporativa do Escritório, mais tradicional na prática
de contencioso, com ênfase na área societária e de mercado de capitais,
tendo sucesso na captação de clientes expressivos, como o Fundo de
Previdência SISTEL, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo,
SABESP, a EXXON BRASIL, e participação na estruturação de Fundos de
Investimento em Direito Creditório, Fundos de Investimento Imobiliário,
debêntures e bonds no exterior. Gerente Geral Jurídico, da Paranapanema
S/A, entre 1996 e 2007, reportando-me diretamente ao Presidente, sendo a
Paranapanema a controladora da Caraíba Metais, Eluma S/A, Mamoré
Mineração e Metalurgia, Cibrafértil – Companhia Brasileira de Fertilizantes e,
entre 1996 e 2002, da Companhia Paraibuna de Metais. Suplente: Afonso
Henrique Cordeiro- O Sr. Afonso é graduado em direito na Faculdade
Cândico Mendes, mestre em direito tributário pela Universidade de Sá,
especializado em advocacia corporativa com ênfase em direito empresarial;
tributário e mineral, tendo atuado em grandes escritórios jurídicos nacionais
e em empresas de ponta no cenário mineral e de metalurgia, tendo como
destaque o exercício do cargo de Gerente Jurídico Corporativo da Mineração
Caraíba S/A, onde desenvolveu atividades nas diversas áreas do direito
vinculadas ao assessoramento jurídico ao corporate da companhia, visando
tomadas de decisões da diretoria, bem como assessoria direta ao Conselho
de Administração e também às áreas operacionais de negócio da empresa.
Direta participação na elaboração de planejamento estratégico jurídico;
planejamento tributário; criação do Jurídico Corporativo e reestruturação do
departamento jurídico interno; gestão jurídica e desenvolvimento de
trabalho relativo à coordenação e negociação de incentivos fiscais regionais.
•
Edvaldo Souza dos Santos, para o cargo de Membro titular do
Conselho Fiscal.

O Sr. Edvaldo é graduado em administração de empresas, carreira
desenvolvida da área comercial, com experiências na liderança de equipes,
gestão de vendas e prospecção, fidelização de clientes e comercialização.
Suplente: Karla Samaly Almeida Barbosa: A Sra. Karla tem carreira
devolvida na área empresarial de vendas e gestão de pessoas, tendo feito
parte desde 1997 do membro da diretoria Executiva com participação na
área financeira da Companhia Comercial Recôncavo de Combustíveis Ltda.
b. Declaração negativa de eventos condenatórios
Os administradores citados na alínea “a” deste item 12.8 declaram, para
todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos não estiveram sujeitos aos
efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
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tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para prática de qualquer
atividade profissional ou comercial.
12.09 Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco
até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor:
Não há
b. (i) administradores do emissor e (ii)
controladas, diretas ou indiretas, do emissor:

administradores

de

Não há.
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor:
Não há.
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das
sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor:
Não há.
12.10 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor:
Não há.
b. controlador direto ou indireto do emissor:
Não há.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do
emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de
alguma dessas pessoas:
Não há.
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