MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n. 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2018
Data, Hora e Local: Ao 13º dia do mês de agosto de 2018, às 11 horas, via
videoconferência/teleconferência na sede da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”),
localizada na Praça Louis Ensch, n. 240, Cidade Industrial, na Cidade de Contagem, Estado de
Minas Gerais, CEP 32210-050.
Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação encaminhada por escrito aos membros do
Conselho de Administração em 06 de agosto de 2018, nos termos do art. 16, §1º, do Estatuto
Social da Companhia, constando a ordem do dia. Presente a totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia, considerado o envio antecipado de voto pelos
conselheiros Gilmar Fava Carrara e Luis Alves Paes de Barros, nos temos do art. 16, §6º do
Estatuto Social da Companhia e a presença dos demais conselheiros na forma do art. 16, §8º do
Estatuto Social da Companhia.
Mesa: Presidente – Octavio Cortes Pereira Lopes
Secretário – Gustavo César Parreiras Cavalcanti
Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações pela unanimidade dos 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. Otávio Augusto
Castro Lustosa Nogueira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
carteira de identidade n. 1488122, emitida pela SSP/PI, inscrito no CPF/MF sob o n.
719.280.903-97, com escritório na Praça Louis Ensch, n. 240, Cidade Industrial, na
cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP 32210-050, aos cargos de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores e de Diretor sem Designação Específica da
Companhia, para os quais havia sido eleito nas Reuniões do Conselho de Administração
realizadas em 06 de agosto de 2015 e 11 de agosto de 2017, com eficácia a partir de 15 de
agosto de 2018, conforme Carta de Renúncia integrante desta ata como Anexo I. O
Conselho de Administração dá plena, geral e irrevogável quitação ao Sr. Otávio Augusto
Castro Lustosa Nogueira em relação às funções por ele desempenhadas na qualidade de
diretor da Companhia;

CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: INTERNO

(iii)

Eleger o Sr. Thiago Mendes da Motta Couto, brasileiro, contabilista, casado, portador
da carteira de identidade n. 11.381.496, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob
o n. 055.369.056-60, com domicilio na Praça Louis Ensch, n. 240, Cidade Industrial, na
cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP 32210-050, para ocupar, em
substituição ao Sr. Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira, o cargo de Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato de 3 (três) anos
a partir de 16 de agosto de 2018;

(iv)

Reeleger a Diretoria da Companhia para mandato de 3 (três) anos a partir de 16 de agosto
de 2018, a saber: (i) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Luis Rodolfo Mariani
Bittencourt, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n. M1.273.768, inscrito no CPF/MF sob o n. 642.154.076-72; e (ii) para os cargos de Diretores
sem designação específica: os Srs. Gilmar Fava Carrara, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade n. M1577298, emitida pela SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob o n. 236.560.936-87; e Francisco José Carrara Fava, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade M6511989, emitida pela SSP/MG, inscrito
no CPF/MF sob o n. 905.792.756-04, todos com escritório na Praça Louis Ensch, n. 240,
na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP 32210-050;

(v)

Consignar que os diretores ora (re)eleitos preenchem as condições prévias de
elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., tendo tais diretores,
consultados anteriormente, confirmado que não estão incursos em qualquer delito que os
impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados, que não ocupam
cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado da
Companhia e que não possuem interesses conflitantes com a mesma. Os Diretores da
Companhia ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura, a partir de 16
de agosto de 2018 e dentro do prazo legal, do Termo de Posse lavrado em livro próprio,
ficando sua posse condicionada à assinatura do referido documento;

(vi)

Consignar o recebimento do pedido de renúncia apresentado pelo membro suplente do
Conselho de Administração Sr. Gustavo Pecorari, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 32.209.286-3, emitido pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 303.459.698-71, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na, Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº.:
387, 5º Andar, CEP 04543-121, conforme Carta de Renúncia integrante desta ata como
Anexo II. O Conselho de Administração dá plena, geral e irrevogável quitação ao Sr.
Gustavo Pecorari, em relação às funções por ele desempenhadas na qualidade de membro
suplente do Conselho de Administração e, nos termos do Art. 12, §7º do Estatuto Social
da Companhia, nomeia seu substituto;

(vii) Eleger o Sr. Guilherme de Araújo Polati, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista,
inscrito no CPF sob o nº 030.435.376-02, portador da carteira de identidade MG-
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7.052.834, expedida pela SSP/MG, com escritório na Praça Louis Ensch, n. 240, na
Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP 32210-050, para ocupar, em
substituição ao Sr. Gustavo Pecorari, a função de membro suplente do Conselho de
Administração da Companhia, até a primeira assembleia geral a ser convocada após tal
eleição.

Consigna-se que o membro suplente do Conselho de Administração ora eleito preenche
as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A.,
tendo tal conselheiro, 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 membro
suplente do Conselho de Administração ora eleito será investido em seu cargo mediante
assinatura, a partir de 16 de agosto de 2018 e dentro do prazo legal, do Termo de Posse
lavrado em livro próprio, ficando sua posse condicionada à assinatura do referido
documento.
(viii) Consolidar a composição da atual Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos
a partir de 16 de agosto de 2018, conforme ora deliberado: (i) no cargo de Diretor
Presidente, o Sr. Luis Rodolfo Mariani Bittencourt, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade n. M-1.273.768, inscrito no CPF/MF sob o n.
642.154.076-72; (ii) no cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr.
Thiago Mendes da Motta Couto, brasileiro, contabilista, casado, portador da carteira de
identidade n. 11.381.496, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.
055.369.056-60; e (iii) nos cargos de Diretores sem Designação Específica, os Srs.
Gilmar Fava Carrara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade
n. M1577298, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 236.560.936-87; e
Francisco José Carrara Fava, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade M6511989, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 905.792.75604, todos com escritório na Praça Louis Ensch, n. 240, na Cidade de Contagem, Estado de
Minas Gerais, CEP 32210-050; e
(ix)

Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias e/ou
convenientes para implementar as deliberações acima.

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
fisicamente presentes. Mesa: Octavio Cortes Pereira Lopes (Presidente), Gustavo César
Parreiras Cavalcanti (Secretário). Membros do Conselho de Administração: Octavio Cortes
Pereira Lopes; Stefan Borgas; Thiago Emanuel Rodrigues; Robert Ranftler; Eduardo Guardiano
Leme Gotilla; Gilmar Fava Carrara; Luiz Alves Paes de Barros; Bernardo Guimarães Rodarte;
Ronaldo de Carvalho Caselli.
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Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Contagem/MG, 13 de agosto de 2018.

Gustavo César Parreiras Cavalcanti
Secretário
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