MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 02.762.115/0001-49
NIRE 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019
I.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 26 de abril de 2019, às 13h, na sede da MMX

Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no Estado e na Cidade
do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22290-906.
II.

CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos

membros do Conselho de Administração da Companhia, em referência ao artigo 12, parágrafo
segundo, do Estatuto Social, e em estrito cumprimento às demais regras e formalidades da
legislação aplicável.
III.

PRESENÇA: Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da

Companhia, conforme assinaturas apostas ao final da presente ata.
IV.

MESA: Verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração

da Companhia, a Sra. Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon assumiu a presidência dos
trabalhos e designou o Sr. Luiz Felipe Bragança Itabirano para secretariar a reunião.
V.

ORDEM DO DIA: Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

VI.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da Ordem do Dia:
(i)

Em relação ao único item da Ordem do Dia: tendo em vista a realização da
Assembleia Geral Ordinária da Companhia na data de hoje ( i.e. 26 de abril de
2019), na qual os acionistas da Companhia aprovaram as Demonstrações
Financeiras e contas da administração referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018, os membros do Conselho de Administração, registrada a
abstenção do Sr. Clovis Paes de Carvalho, consignaram o fim do mandato do Sr.
Clovis Paes de Carvalho, aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações
com Investidores, e do Sr. Renato Abranches de Almeida, ao cargo de Diretor
sem designação específica da Companhia, para os quais haviam sido eleitos em
Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 15 de janeiro de 2019 e 28
de janeiro de 2019, respectivamente.

Em razão disto, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e
sem ressalvas, registrada a abstenção do Sr. Clovis Paes de Carvalho, aprovaram a
eleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para o cumprimento
de mandatos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 14, §1º do Estatuto Social da
Companhia, a serem encerrados na primeira reunião de Conselho de Administração
da Companhia após a realização da Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar
sobre as Demonstrações Financeiras e contas da administração referentes ao
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019:
- CLOVIS PAES DE CARVALHO, brasileiro, casado em regime de separação total
de bens, economista, com RG de nº 033841495 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nº 550.806.937-20, residente e domiciliado no Estado e na Cidade
do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403,
Botafogo, CEP 22290-906, aos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações
com Investidores da Companhia; e
- FERNANDO HERMANNY, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Carteira
de Identidade nº 1511332 emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
226.214.667-53, residente e domiciliado no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro,
com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22290-906,
ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.
Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus respectivos cargos mediante
assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões da
Diretoria, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados desta Reunião do
Conselho de Administração, declarando nos respectivos termos de posse não
estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de
exercer e assumir os cargos para os quais foram eleitos, especialmente aqueles
previstos no artigo 147 da Lei n° 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº
367/2002, bem como declarando estarem sujeitos à cláusula compromissória
prevista no artigo 39 do Estatuto Social da Companhia, conforme exige o artigo 40
do Regulamento do Novo Mercado.
Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte
composição:
(i)

Sr. Clovis Paes de Carvalho, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor
de Relações com Investidores; e

(ii)

Sr. Fernando Hermanny, na qualidade de Diretor sem designação
específica.

VII. ENCERRAMENTO: Às 14h, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida,
aprovada e assinada pela totalidade dos presentes, pela Presidente da Mesa e pelo Secretário
nos livros próprios.
VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon; Clovis Paes de
Carvalho; e Luiz Felipe Bragança Itabirano.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata Reunião do Conselho de Administração da MMX
Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 26 de abril de 2019, às
13h, assinada por todos os presentes e lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019.

___________________________________________
Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon
Presidente

___________________________________________
Luiz Felipe Bragança Itabirano
Secretário

