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Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2016
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de maio de 2016, às 14:00h, na Praia do Flamengo,
n° 66, 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião do Conselho de Administração foi convocada nos
termos do Estatuto Social da ENEVA S.A. – em Recuperação Judicial (“Companhia”) e da
legislação aplicável e contou com a participação da totalidade dos seus membros: Fábio
Pinheiro, José Aurélio Drummond Jr., Frank Possmeier, David Zylbersztajn e Marcos
Grodetzky.
3. MESA: Após a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia ter sido
verificada, o Sr. Fábio Pinheiro assumiu como Presidente da Mesa e designou o Sr. Rodrigo
Beraldo para atuar como Secretário.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes
ao primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2016 (ITR); (ii) a reeleição do Diretor
Presidente da Companhia; e (iii) a reeleição do Diretor Vice-Presidente da Companhia.
5. DELIBERAÇÕES: Após discussões, os membros do Conselho de Administração da Companhia
resolveram aprovar, por unanimidade:
(i) as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre encerrado
em 31 de março de 2016 (ITR);
(ii) com a abstenção do conselheiro José Aurélio Drummond Jr., a reeleição do Diretor
Presidente, Sr. José Aurélio Drummond Jr.; e
(iii) a reeleição do Diretor Vice-Presidente e de Relação com Investidores, Sr. Marcelo
Patrício Fernandes Costa.
Os Diretores ora eleitos tomaram posse, neste ato, mediante assinatura dos respectivos
Termos de Posse lavrados em livro próprio, declarando, sob as penas da lei, que não estão
impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia e nem foram
condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade.
Em virtude da deliberação acima, a Diretoria da Companha, com mandato até a primeira
Reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária da
Companhia a ser realizada no exercício de 2018, passa a ter a seguinte composição:
- José Aurélio Drummond Jr., brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira
de identidade nº 11.781.651-6, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº
089.144.598-61, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, nº 66, 6º andar, CEP 22210-903,
Diretor-Presidente; e
- Marcelo Patrício Fernandes Costa, brasileiro, casado, administrador, portador da
carteira de identidade nº 3.939.909, emitida pelo SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob
o nº 719.034.614-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, nº 66, 6º andar, CEP 22210903, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores.
6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Às 15:00h, nada mais havendo a ser discutido, a reunião
foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes.
- A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da ENEVA S.A. –
em Recuperação Judicial, realizada em 11 de maio de 2016, às 14:00h, lavrada no livro
próprio e assinada pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2016.
_________________________

Rodrigo Beraldo
Secretário

