MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 2 DE JANEIRO DE 2017
Data, Hora e Local: Aos 2 dias do mês de janeiro de 2017, às 9 horas (BRT), via conferência telefônica.
Convocação, Presença e Agenda: Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”). Presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração abaixo listados.
Mesa: Presidente – Octavio Cortes Pereira Lopes
Secretária – Livia Mariz Junqueira
Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade pelos membros do Conselho de
Administração:
(i)

Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;

(ii)

Consignar o recebimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Eduardo
Guardiano Leme Gotilla, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade nº 10.191.051-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
016.697.767-51, com escritório na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo
Souza Aranha, 387, 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-121, ao cargo de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, para o qual havia sido eleito
em Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de agosto de 2015, sendo
certo que tal renúncia surtirá efeitos a partir da data de hoje (inclusive);

(iii)

Consignar que a renúncia do Sr. Eduardo Guardiano Leme Gotilla é parte do processo de
fortalecimento da imagem de player global do Grupo Magnesita, o que envolveu a
criação da subsidiária inglesa da Companhia, Magnesita International Ltd. (“Mag
International”), e a reorganização de parte dos negócios sociais sob a subsidiária
luxemburguesa da Companhia, Magnesita Finance S.A. (“Mag Lux”), e a consequente
transferência de alguns diretores executivos da Companhia para o Reino Unido, com o
fim de assumir a administração da Mag International e de melhor acompanhar as
atividades da Mag Lux;
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(iv)

Eleger o Sr. Eduardo Romeu Ferraz, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula
de identidade RG nº 44.939.894-8, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
227.343.008-69, com escritório na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na
Praça Louis Ensch, nº 240, CEP 32210-902, para ocupar, em substituição ao Sr. Eduardo
Guardiano Leme Gotilla, o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
da Companhia, com mandato coincidente ao da atual Diretoria, isto é, até 6 de agosto de
2018, sendo certo que tal eleição surtirá efeitos a partir de hoje (inclusive);

(v)

Consignar que o diretor ora eleito preenche as condições prévias de elegibilidade
previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., tendo tal diretor, consultado
anteriormente, confirmado que não está incurso em qualquer delito que o impeça de
exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargo em
sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado da Companhia e que
não possui interesses conflitantes com a mesma. O diretor da Companhia ora eleito será
investido em seu cargo mediante assinatura, dentro do prazo legal, de Termo de Posse
lavrado em livro próprio, ficando sua posse condicionada à assinatura do referido
documento;

(vi)

Consolidar a composição da atual Diretoria da Companhia, com mandato até 6 de agosto
de 2018, conforme a seguir: (i) no cargo de Diretor Presidente, Luis Rodolfo Mariani
Bittencourt, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M1.273.768, inscrito no CPF/MF sob o nº 642.154.076-72; (ii) no cargo de Diretor
Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Eduardo Romeu Ferraz,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.939.894-8,
emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.343.008-69; e (iii) nos cargos de
Diretores sem designação específica: (a) Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº
1488122, emitida pela SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o nº 719.280.903-97; (b) Otto
Alexandre Levy Reis, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
nº MG 3.440.127, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 870.903.097-20;
(c) Gilmar Fava Carrara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº M1577298, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
236.560.936-87; e (d) Francisco José Carrara Fava, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade M6511989, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF
sob o nº 905.792.756-04, tendo o Sr. Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira escritório
na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, 387, 5º andar, Vila
Nova Conceição, CEP 04543-121, e os demais na Cidade de Contagem, Estado de Minas
Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, CEP 32210-902; e
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(vii)

Nos termos do Artigo 15, ‘p’, do Estatuto Social, ratificar a liquidação da subsidiária
portuguesa da Companhia, Iliama II – Trading, Sociedade Unipessoal LDA., ficando
ratificados todos e quaisquer atos anteriormente praticados pela Diretoria nesse sentido.

Encerramento, Lavratura, Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e aprovada, tendo sido assinada pelo
Presidente, pelo Secretário e pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Octavio Cortes Pereira Lopes – Presidente; e Livia Mariz Junqueira – Secretária. Conselho de
Administração: Octavio Cortes Pereira Lopes; Fersen Lamas Lambranho; Thiago Emanuel Rodrigues;
Lucas Álvares Martín Garrido; Eduardo Alcalay; Nelson Rozental; Robert Frank Agostinelli; Bernardo
Guimarães Rodarte; e Ronaldo de Carvalho Caselli.
Declaro que a presente ata é copia fiel da versão lavrada em livro próprio.
São Paulo/SP, 2 de janeiro de 2017.
____________________________________
Livia Mariz Junqueira
Secretária
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