Ata da Reunião do Conselho Fiscal
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2011.
I.DATA, HORA E LOCAL:
Às 13h30min, do dia 07 de novembro de 2011, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Edifício Serrador, 20º andar, Sala W1.
II.PRESENÇAS:
Presença dos membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Egon Handel, Pedro Gerpe Arman e Carlos Thomaz Guimarães
Lopes. Presentes também o Sr. Rudolph Inhs, Diretor Financeiro e Srs. Carlos Peixoto, Carlos Moraes e Ana Vergetti,
membros da Diretoria Financeira, além de Wanda Brandão, da área de Governança Corporativa.
III.ORDEM DO DIA:
1 – Visão Geral dos Principais Projetos da Companhia; 2 – Apresentação da KPMG Auditores Independentes; 3 - Análise
das informações financeiras relativas ao 3º trimestre de 2011; e 4 – Discussão do calendário e do plano de trabalho Plano de
trabalho do Conselho Fiscal.
V.APRESENTAÇÕES EFETUADAS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:
O Sr. Rudolph iniciou a reunião oferecendo as boas-vindas aos membros do Conselho Fiscal e colocando a Companhia à
sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários para a atuação dos Conselheiros. Em seguida, o
Conselho Fiscal destacou o grau de transparência e da qualidade das informações observado durante a análise das
informações públicas prestadas pela Companhia, tendo em seguida acrescentado a intenção de contribuição deste Conselho
à Companhia, sugerindo, neste âmbito, a realização de um encontro com os membros do Comitê de Auditoria para
discussão da atuação dos dois órgãos.
1 – Visão Geral dos Principais Projetos da Companhia:
Com base no material previamente disponibilizado ao Conselho Fiscal, o Sr. Rudolph iniciou a apresentação pelo histórico
da Companhia e pelos seus principais indicadores, incluindo geração de energia, recursos naturais e empregos gerados,
passando em seguida aos principais projetos em desenvolvimento pela Companhia compostos pelos empreendimentos
Pecém, UTE Itaqui e UTE Pecém II. Neste contexto, detalhou o estágio de implementação de cada um destes, assim como
o modelo de contratação, licenças envolvidas e informações relativas aos respectivos capex e estruturas de financiamento,
tendo igualmente ressaltado os principais desafios e próximas etapas previstas. Ato contínuo, apresentou o projeto do
Complexo Parnaíba, seus principais indicadores e modelo de atuação integrada, destacando as iniciativas socioambientais
em desenvolvimento. Por fim, foram apresentados os projetos da MPX Colômbia, incluindo sua estruturação financeira e
os destaques do último trimestre.

2 – Apresentação da KPMG Auditores Independentes:
Os auditores independentes da Companhia KPMG, Vania Souza, Sócia, Luis Claudio, Diretor e Thialli Lai, Gerente,
fizeram uma apresentação sobre os trabalhos desenvolvidos junto à Companhia, destacando seu escopo e relatórios
aplicáveis, a metodologia dos trabalhos e a estrutura da auditoria e período dos procedimentos, assim como o cronograma
dos trabalhos de 2011 e as áreas de foco neste exercício, respondendo aos questionamentos levantados pelos Conselheiros.
Em seguida, apresentaram os critérios de materialidade adotados e confirmaram a certificação de independência da KPMG.
Ao final da apresentação foram discutidas as modificações recentes na legislação contábil e seus impactos na forma de
divulgação das informações financeiras pela Companhia.
3 – Análise das informações financeiras relativas ao 3º trimestre de 2011:
O Conselho Fiscal examinou as informações e documentos previamente disponibilizados pela Companhia relativos ao
trimestre findo em 30 de setembro de 2011, tendo feito alguns questionamentos, os quais foram devidamente esclarecidos
pela Companhia. Após discussão, o Conselho Fiscal, com base nas informações e documentos disponibilizados assim
como nos esclarecimentos prestados, fez algumas sugestões a serem incorporadas nas ITR’s e manifestou não ter mais
nada a acrescentar aos referidos documentos.
4 – Discussão do calendário e do plano de trabalho do Conselho Fiscal:
Os membros do Conselho Fiscal, conforme indicado ao início da reunião, sugeriram a realização de encontro com os
membros do Comitê de Auditoria para discutir a otimização da atuação dos dois órgãos, assim como a apresentação
oportuna dos principais aspectos identificados durante os trabalhos da auditoria interna da Companhia. Adicionalmente,
foi informado pela Companhia que as atas das reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria estariam à
disposição para exame pelos Conselheiros junto à Gerência Geral de Governança Corporativa, tendo o Sr. Rudolph
reforçado sua disponibilidade para discutir qualquer aspecto de interesse do Conselho Fiscal no exercício de suas funções.
Por fim, restou acordado que os membros do Conselho Fiscal discutirão oportunamente o plano de trabalho deste órgão.
VI.ENCERRAMENTO:
Às 17h00min, como nada mais havia a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi
lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
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