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 15 DE DEZEMBRO DE 2017

I.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 15 de dezembro de 2017, às 10h00, na sede da

MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3500, bloco 4, 3º andar, sala 336, Barra da
Tijuca, CEP 22640-102.
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, o Sr. Pedro de Moraes Borba assumiu a presidência dos trabalhos e designou a
Sra. Regina Maria Arrigoni Urzedo Rocha para secretariar a reunião.
V.
(i)

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:
Destituir o Sr. Ricardo Furquim Werneck Guimarães dos cargos de Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia;

(ii) Eleger o Sr. Pedro de Moraes Borba para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de
Relações com Investidores da Companhia;
(iii) Reeleger a Sra. Regina Maria Arrigoni Urzedo Rocha para o cargo de Diretora sem
designação específica; e
(iv) Nomear do Sr. Júlio Alfredo Klein Junior para ocupar o cargo de Presidente do
Conselho de Administração da Companhia.
VI.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da Ordem do Dia, os membros do Conselho

de Administração presentes na reunião decidiram:

(i)

Em relação ao item (i) da Ordem do Dia os Membros do Conselho de Administração
decidiram por unanimidade dos votos proferidos, sem quaisquer emendas e/ou ressalvas,
registrada apenas a abstenção do próprio Sr. Ricardo Furquim Werneck Guimarães nesta
matéria, destituir o Sr. Ricardo Furquim Werneck Guimarães dos cargos de Diretor
Presidente e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
Os membros do Membros Conselho de Administração da Companhia agradecem ao Sr.
Ricardo Furquim Werneck Guimarães pelos serviços prestados à Companhia até esta
data, no exercício dos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia.

(ii) Em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, os Membros do Conselho de Administração
decidiram por unanimidade dos votos proferidos, sem quaisquer emendas e/ou ressalvas,
registrada apenas a abstenção do próprio Sr. Pedro de Moraes Borba nesta matéria,
eleger o Sr. Pedro de Moraes Borba, brasileiro, casado pelo regime da separação total
de bens, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n 99.534 e no CPF/MF sob o n
021.815.777-06, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Avenida das Américas, nº 3500, bloco 4, 3º andar, sala 336, Barra da
Tijuca, CEP 22640-102, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia, em substituição ao Sr. Ricardo Furquim Werneck Guimarães,
para cumprir o mandato remanescente de 1 (um) ano, a se esgotar na Assembleia Geral
Ordinária que vier a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e contas da
administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
(iii) Em relação ao item (iii) da Ordem do Dia, os Membros do Conselho de Administração
decidiram por unanimidade, sem quaisquer emendas e/ou ressalvas, reeleger a 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, com
escritório na Avenida das Américas, nº 3500, bloco 4, 3º andar, sala 336, Barra da
Tijuca, CEP 22640-102, para o cargo de Diretora sem designação específica da
Companhia, com mandato unificado ao Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia.
Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus 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 impeça 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.
Em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta
da seguinte forma:

(a)

Sr. Pedro de Moraes Borba, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor
de Relações com Investidores; e

(b)

Sra. Regina Maria Arrigoni Urzedo Rocha, na qualidade de Diretora sem
designação específica.

(iv) Em relação ao item (iv) da Ordem do Dia, Em razão da eleição do Sr. Pedro de Moraes
Borba para Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, os
Membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade dos votos proferidos,
sem quaisquer emendas e/ou ressalvas, registrada apenas a abstenção do próprio Sr.
Júlio Alfredo Klein Junior nesta matéria, nomear o Sr. Júlio Alfredo Klein Junior para
ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em
observância ao disposto no artigo 11, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.
VII. ENCERRAMENTO: Às 11h, nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida,
aprovada e assinada pela totalidade dos presentes, pelo Presidente da Mesa e pela Secretária
nos livros próprios.
VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Júlio Alfredo Klein Junior; Pedro Moraes Borba; Ricardo
Furquim Werneck Guimarães; Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon; 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. – Em Recuperação Judicial, realizada em 15 de dezembro de 2017,
às 10h, assinada por todos os presentes e lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2017.

___________________________________________
PEDRO DE MORAES BORBA
Presidente

___________________________________________
REGINA MARIA ARRIGONI URZEDO ROCHA
Secretária

