MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF nº 02.762.115/0001-49
NIRE 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016

I.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 16 de novembro de 2016, às 20h00, na sede da

MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas, nº 3500, bloco 7 , 1º andar, salas 115 e 116, Barra da Tijuca, CEP
22640-102.
II.

CONVOCAÇÃO: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia e a

legislação aplicável.
III.

PRESENÇA: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia

indicados ao final da presente ata.
IV.

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

da Companhia, o Sr. Pedro de Moraes Borba assumiu a presidência dos trabalhos e designou o
Sr. João Pedro Barroso do Nascimento para secretariar a reunião.

V.

ORDEM DO DIA: (i) Consignar a renúncia do Sr. Vladimir Senra Moreira ao cargo de

Diretor sem designação especifica da Companhia; e (ii) Deliberar sobre a eleição da Sra. Regina
Maria Arrigoni Urzedo Rocha para ocupar o cargo de Diretora sem designação especifica da
Companhia.
VI.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria constante na ordem do dia, os

membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos dos presentes e
sem ressalvas:
(i)

Consignar a renúncia apresentada, em 16 de novembro de 2016, pelo Sr. VLADIMIR

SENRA MOREIRA, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº
64.103 (OAB/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 790.338.576-34, residente e domiciliado na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Gonçalves Dias, 916, apto 1102,
Funcionários, CEP 30140-091, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia,

agradecendo a este pelos relevantes serviços prestados durante o prazo de seu mandato e
outorgando-lhe a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação por todos os atos
praticados no exercício de suas funções como administrador da Companhia.
(ii)

Em seguida, aprovar a eleição da Sra. REGINA MARIA ARRIGONI URZEDO

ROCHA, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 153.023
(OAB/RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 082.543.177-80, residente e domiciliada na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Itaipava, 71, apto 201, Jardim Botânico CEP 22461-030, para
ocupar o cargo de Diretora sem designação especifica da Companhia, em substituição ao Sr.
Vladimir Senra Moreira.
(a)

A Diretora ora eleita declarara, sob as penas da lei, não estar inabilitada ou incursa em
nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), que a impeça de exercer suas funções, atendendo,
portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76,
regulamentado pela CVM.

(b)

A Diretora fará jus à remuneração nos termos aprovados na Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de abril de 2016.

(c)

Em razão dos itens acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte
composição:

- RICARDO FURQUIM WERNECK GUIMARÃES, brasileiro, casado, economista, portador do
documento de identidade nº 928411 (SSP-ES), inscrito no CPF/MF sob o nº 015.315.477-29,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Luiz Aranha, 820,
apto 2001, Barra da Tijuca, CEP 22793-810 - Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores; e
- REGINA MARIA ARRIGONI URZEDO ROCHA, brasileira, casada, advogada, portadora do
documento de identidade nº 153.023 (OAB/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 082.543.177-80,
residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Itaipava, 71, apto 201,
Jardim Botânico CEP 22461-030 - Diretora sem designação especifica, responsável pelo
Departamento Jurídico da Companhia.
VII. ENCERRAMENTO: Às 20h30, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida,
aprovada e assinada pela totalidade dos presentes, pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário
nos livros próprios.

VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Pedro Moraes Borba; Júlio Alfredo Klein Junior; Linhong
Zhang; Ricardo Furquim Werneck Guimarães e Flávia Soeiro do Nascimento.
Certifico que a presente é cópia fiel da Ata Reunião do Conselho de Administração da MMX
Mineração e Metálicos S.A., realizada em 16 de novembro de 2016, às 20h00, assinada por
todos os presentes e lavrada no livro próprio.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2016.

___________________________________________
JOÃO PEDRO BARROSO DO NASCIMENTO
Secretário

