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 08 DE OUTUBRO DE 2018
Data, Hora e Local: Ao 8º dia do mês de outubro de 2018, às 09 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 03 de outubro 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, considerando (i) a representação do conselheiro
Gilmar Fava Carrara por seu suplente, o Sr. Guilherme de Araújo Polati, nos termos do art. 16,
§5º do Estatuto Social da Companhia; (ii) o envio antecipado de voto pelo conselheiro Luiz
Alves Paes de Barros, nos termos do art. 16, §6º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a
presença dos demais conselheiros nos termos do art. 16, §8º do Estatuto Social da Companhia.
Mesa: Presidente – Eduardo Guardiano Leme Gotilla
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)

Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Octavio Pereira Lopes, brasileiro, em união
estável, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 18.165.539-1, emitida pela
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 149.224.538-06, residente e domiciliado em
Londres, Reino Unido, em St James Square SW1Y 4JH, ao cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração; e eleger o Sr. Carlo D’Amicis, italiano, casado,
administrador, portador de passaporte italiano n. YA3640212, residente e domiciliado em
Londres, Reino Unido, em 22A St James Square SW1Y 4JH, em substituição ao Sr.
Octavio Pereira Lopes como membro efetivo do Conselho de Administração, nos termos
do artigo 12, §7º, do Estatuto Social da Companhia, até a próxima assembleia geral da
Companhia.

(iii)

Nomear o Sr. Eduardo Guardiano Leme Gotilla, brasileiro, casado, economista,
portador da cédula de identidade RG n. 10.191.051-1, emitida pela SSP-RJ, inscrito no

CPF/MF sob o n. 016.697.767-51, residente e domiciliado em Londres, Reino Unido, em
22A St James Square SW1Y 4JH, eleito ao cargo de membro do Conselho de
Administração pela Assembleia Geral de 30 de novembro de 2017, em substituição ao Sr.
Octavio Pereira Lopes em sua função de Presidente do Conselho de Administração, em
vista de sua renúncia (conforme item (ii) acima), até a próxima assembleia geral da
Companhia.
(iv)

Consignar de que, em vista da renúncia do Sr. Octavio Pereira Lopes, conforme item (ii)
acima, o Sr. Rubens Mário Marques de Freitas, brasileiro, casado, empresário, portador
da cédula de identidade RG n. M-8.574.211, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF
sob o n. 026.718.456-50, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com
endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3900, 7º andar, CEP 04538132, eleito ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração pela Assembleia
Geral de 28 de abril de 2017, passará a ser membro suplente do Presidente do Conselho
de Administração, o Sr. Eduardo Guardiano Leme Gotilla, até a próxima assembleia geral
da Companhia.

(v)

Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Thiago Emanuel Rodrigues, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG n. 6.079.232, emitida pela SSP/MG,
inscrito no CPF/MF sob o n. 730.653.826-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado
de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3900, 7º
andar, CEP 04538-132, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e
nomear o Sr. Alexander Schilinger, austríaco, casado, administrador de empresas,
portador de passaporte austríaco n. U1536714, residente e domiciliado na Áustria, em A1100 Vienna, Wienerbergstrasse 9, em substituição ao Sr. Thiago Emanuel Rodrigues
como membro efetivo do Conselho de Administração, nos termos do artigo 12, §7, do
Estatuto Social da Companhia, até a próxima assembleia geral da Companhia. Como
resultado, e em vista do item (iv) acima, o Sr. Alexander Schilinger não mais exercerá a
sua função atual de membro suplente do Conselheiro Eduardo Guardiano Leme Gotilla.

(vi)

Consignar que, em vista da renúncia do Sr. Thiago Emanuel Rodrigues, conforme item
(v) acima, o Sr. João Henrique Braga Junqueira, brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula de identidade RG n. M-8526.881, emitida pela SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob o n. 041.249.236-94, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São
Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 3900, 7º andar,
CEP 04538-132, eleito ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração pela
Assembleia Geral de 28 de abril de 2017, passará a ser suplente do Sr. Alexander
Schilinger, nomeado ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração
conforme item (v) acima, até a próxima assembleia geral da Companhia.

(vii) Eleger o Sr. Dulio Valdemar Henriques da Silva, português, administrador de
empresas, portador de passaporte português n. N346592, residente e domiciliado na
Áustria, em A-1100 Vienna, Wienerbergstrasse 9, para o cargo de suplente do Sr. Carlo

D’Amicis, nomeado ao cargo de membro do Conselho de Administração nos termos do
item (ii) acima e em vista do item (iv), conforme artigo 12, §7, do Estatuto Social da
Companhia, até a próxima assembleia geral da Companhia.
(viii) Consignar que os membros do Conselho de Administração ora eleitos preenchem as
condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., tendo
tais conselheiros, consultados anteriormente, confirmado que não estão incursos em
qualquer delito que os impeça de exercer as atividades dos cargos para o quais 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 membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos em seus
cargos mediante assinatura dentro do prazo legal, do Termo de Posse lavrado em livro
próprio, ficando sua posse condicionada à assinatura do referido documento.
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
presentes. Mesa: Eduardo Guardiano Leme Gotilla (Presidente), Gustavo César Parreiras
Cavalcanti (Secretário). Membros do Conselho de Administração: Eduardo Guardiano Leme
Gotilla; Stefan Borgas; Alexander Schilinger; Robert Ranftler; Carlo D’Amicis; Gilmar Fava
Carrara (p. Guilherme de Araújo Polati); Luiz Alves Paes de Barros; Bernardo Guimarães
Rodarte; Ronaldo de Carvalho Caselli.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Contagem/MG, 08 de outubro de 2018.
Gustavo César Parreiras Cavalcanti
Secretário

