MPX ENERGIA S.A.
CNPJ 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de março de 2008
Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de março de 2008, às 14:00 horas, na sede social da
MPX Energia S.A. (“Companhia” ou “MPX”), situada na Praia do Flamengo nº. 154, 10º andar
(parte), Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Convocação e presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Presidente: Sr. Eike Fuhrken Batista, Secretário: Sr. Marcelo Adler Cheniaux.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) a política de gestão e remuneração da Companhia; (b) o
orçamento da Companhia para o exercício 2008; (c) a aprovação das demonstrações financeiras
da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007; (d) a criação do Comitê
de Auditoria e respectivo Regimento Interno; (e) a prestação de garantias (aval) pela Companhia
com relação às obrigações da Diferencial Energia Empreendimentos e Participações Ltda.
(“Diferencial”) constantes dos contratos de mútuo para repasse de empréstimo externo
celebrados entre a Diferencial e o Banco Votorantim S.A. em montante total de US$
90.000.000,00 (noventa milhões de dólares Norte-Americanos); e (f) aprovar e ratificar a
concessão de fiança à MPX Pecém Geração de Energia S.A., controlada da Companhia, prevista
no contrato de contra-garantia, celebrado em 12 de março de 2008 entre Unibanco AIG Seguros
S/A e a MPX Pecém Geração de Energia S.A., sendo fiadores a Companhia e a EDP - Energias
do Brasil S.A.
Deliberações: Pela unanimidade dos votos presentes e sem ressalvas, foram tomadas as
seguintes deliberações:
(a)

Aprovar a política de gestão e remuneração da Companhia;

(b)
Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício 2008 apresentado pela
Diretoria da Companhia;
(c)
Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2007 apresentadas pela Diretoria da Companhia;

(d)
Aprovar, com base no que dispõe o caput do Artigo 19 do Estatuto Social da
Companhia, a criação de um Comitê de Auditoria, bem como os termos do seu respectivo
Regimento Interno que, depois de lido e discutido por todos, foi devidamente aprovado,
passando o mesmo a fazer da presente Ata na forma do Anexo I. Os Conselheiros
decidiram, ainda, nomear como membros do Comitê de Auditoria da Companhia os Srs.
Samir Zraick, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
1584618, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.615.207-72, residente e domiciliado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 154, 10º andar, parte,
CEP:22210-030, que será o Representante, nos termos do Regimento Interno; Luiz do
Amaral de França Pereira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de
identidade nº 02.849.359-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.707.017-15,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº
154, 10º andar, parte, CEP:22210-030; Marcelo Adler Cheniaux, brasileiro, casado pelo
regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da carteira de identidade nº
04091260-2- IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 910.656.077-68, residente e
domiciliado na Praia do Flamengo, 154, 10º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22210-030;
e Rivadavia Carsalade Herbster Gusmão, brasileiro, casado, economista, inscrito no
CPF/MF sob o no. 095.390.007-00, portador da carteira de identidade M 869.989,
expedida pela SSPMG, residente e domiciliado na Av. Epitácio Pessoa, 1844, apto. 401,
Rio de Janeiro. Os membros do Comitê de Auditoria ora eleitos são todos independentes
em relação ao acionista controlador da Companhia e aos demais membros de sua
administração, conforme definição das normas do Novo Mercado da Bovespa, e terão
mandato de 1 (um) ano a contar desta data. Conforme restou aprovado pela unanimidade
dos presentes, pelo exercício de suas atribuições, cada membro do Comitê de Auditoria
fará jus a uma remuneração mensal equivalente a R$4.000,00 (quatro mil reais);
(e)
Ratificar a prestação de garantias (aval) pela Companhia com relação às
obrigações da Diferencial constantes dos contratos de mútuo para repasse de empréstimo
externo celebrados entre a Diferencial o Banco Votorantim S.A. em 13 de março e 14 de
março de 2008 em montante total de US$ 90.000.000,00 (noventa milhões de dólares
Norte-Americanos);
(f)
Aprovar e ratificar a concessão de fiança à MPX Pecém Geração de Energia S.A.,
controlada da Companhia, prevista no contrato de contra-garantia, celebrado em 12 de
março de 2008 entre Unibanco AIG Seguros S/A e a MPX Pecém Geração de Energia
S.A., sendo fiadores a Companhia e a EDP - Energias do Brasil S.A.; e
(g)
Determinar à Diretoria que observe os aspectos de segurança do trabalho na
realização dos projetos da Companhia, alocando recursos orçamentários e humanos que
garantam uma operação segura na fase de construção, provendo treinamento necessário
aos responsáveis pela obra e assegurando que a fiscalização atue com o rigor necessário
ao bom andamento dos trabalhos.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta
ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes.

Presenças: Mesa: Eike Fuhrken Batista – Presidente; Marcelo Adler Cheniaux – Secretário.
Membros do Conselho de Administração: Eike Fuhrken Batista, Flávio Godinho, Marcelo Adler
Cheniaux, Luiz Rodolfo Landim Machado, Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de França
Pereira, Samir Zraick, Rodolpho Tourinho Neto e Raphael de Almeida Magalhães.
A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2008.
_______________________________________
Marcelo Adler Cheniaux
Secretário

ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHOD E ADIMINISTRAÇÃO DATADA
DE 25 DE MARÇO DE 2008.
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
MPX ENERGIA S.A.
(“Companhia”)
CAPÍTULO I
Comitê e dos Seus Objetivos
Artigo 1º - O Comitê de Auditoria (doravante denominado simplesmente como “Comitê”) será
regido pelo presente Regimento, pelas disposições do Estatuto Social da Companhia e pela
legislação aplicável.
Artigo 2º - Compete ao Comitê assessorar o Conselho de Administração da Companhia no
desempenho das suas atividades relacionadas ao acompanhamento das práticas contábeis
adotadas na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e,
ainda, na indicação e avaliação da efetividade da auditoria independente.
Parágrafo Primeiro – O Comitê tem sua validade e eficácia em conformidade com o disposto
no Artigo 160 da Lei n.º 6.404/76.
Parágrafo Segundo – As atribuições ora concedidas ao Comitê não se confundem com aquelas
conferidas ao Conselho de Administração da Companhia por força do seu Estatuto Social e da
Lei n.º 6.404/76. O Comitê sempre atuará dentro dos limites estabelecidos por este Regimento
Interno.
CAPÍTULO II
Subordinação
Artigo 3º - O Comitê sempre se reportará diretamente ao Conselho de Administração, atuando
com independência com relação à Diretoria da Companhia.
CAPÍTULO III
Organização e Composição
Artigo 4º - O Comitê será composto por 4 (quatro) membros, com mandato unificado de 1 (um)
ano, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, devendo a um deles ser conferido
o título de Representante, o qual coordenará e presidirá o Comitê.
Artigo 5º - Os membros do Comitê serão escolhidos dentre pessoas que guardem independência
à Companhia, conforme este termo é definido nas Regras do Novo Mercado da Bovespa e
membros do Conselho de Administração da Companhia.

Artigo 6º - Os membros do Comitê possuirão capacitação técnica para o exercício do cargo,
especialmente no que diz respeito ao conhecimento de áreas como contabilidade, finanças e
auditoria.
Artigo 7º - Os membros titulares do Comitê farão jus à remuneração global anual a ser fixada
pelo Conselho de Administração da Companhia.
CAPÍTULO IV
Representante
Artigo 8º - O Representante do Comitê será escolhido pelo Conselho de Administração.
Artigo 9º - Compete ao Representante:
(a) Convocar e presidir as reuniões;
(b) Nomear o secretário da mesa dentre os presentes, que será o responsável pela elaboração das
atas das reuniões do Comitê;
(c) Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento Interno;
(d) Encaminhar ao Conselho de Administração as análises, pareceres e relatórios elaborados pelo
Comitê; e
(e) Convocar, em nome do Comitê, os representantes do Conselho Fiscal, da Diretoria e outros
eventuais participantes das reuniões, conforme for o caso.
CAPÍTULO V
Atribuições do Comitê
Artigo 10 – O Comitê terá as seguintes responsabilidades e poderes:
(a) Recomendar ao Conselho de Administração a empresa a ser contratada para a prestação dos
serviços de auditoria independente à Companhia, bem como sua respectiva remuneração e
eventual substituição, quando for o caso;
(b) Rever e revisar, previamente à divulgação ao mercado, as demonstrações contábeis e
financeiras da Companhia, incluindo relatório da administração, notas explicativas e parecer dos
auditores independentes, bem como os comunicados financeiros à imprensa (e.g., IAN, ITR,
dados econômico-financeiros, etc.);
(c) Certificar que os procedimentos estejam em funcionamento de forma adequada no que se
refere à revisão, pela Companhia, das informações extraídas ou derivadas das suas
demonstrações financeiras (além do que prevêem os itens anteriores) e avaliar periodicamente a

adequação de tais procedimentos.
(d) Supervisionar e avaliar a efetividade e eficiência dos auditores independentes e da auditoria
interna da Companhia, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e
normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos.
(e) Avaliar o cumprimento, pela Diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelos
auditores independentes, bem como recomendar ao Conselho de Administração a resolução de
eventuais conflitos entre os auditores independentes e a Diretoria;
(f) Pré-aprovar todos os serviços que não se refiram à auditoria independente e que
eventualmente venham a ser prestados pelos auditores independentes da Companhia para suas
subsidiárias.
(g) Recomendar à Diretoria da Companhia a correção ou aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;
(h) reunir-se com os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para discutir políticas,
práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas respectivas competências, sempre que
parecer oportuno ou houver solicitação;
(i) Estabelecer procedimentos para:
(i) recebimento, arquivamento e tratamento de eventuais reclamações recebidas pela
Companhia relativas à contabilidade, controles internos ou auditoria;
(ii) apresentação anônima e confidencial pelos empregados da Companhia de eventuais
críticas ou preocupações relativas a métodos questionáveis de contabilidade ou
auditoria.
(j) Revisar e aprovar a política de contratação pela Companhia de sócios, empregados, ex-sócios
e ex-empregados dos atuais ou antigos auditores independentes da Companhia.
(k) solicitar esclarecimentos à Diretoria ou a qualquer de seus membros; e
(l) cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo Primeiro – Os membros do Comitê terão total independência no exercício de suas
atribuições, devendo manter sob caráter de confidencialidade as informações recebidas da
Companhia e dos auditores independentes.
Parágrafo Segundo – O Comitê poderá, sempre que necessário e de forma justificada, contratar
o serviço de profissionais especializados, mas desde que respeitados os limites do orçamento
anual do Comitê aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
Parágrafo Terceiro – Nos 2 (dois) primeiros meses de cada exercício social, o Comitê deverá
encaminhar para o Conselho de Administração Relatório Anual do Comitê de Auditoria

(doravante denominado simplesmente como “Relatório”) referente ao ano anterior findo. Este
Relatório será elaborado de forma independente com base nas informações da Companhia, bem
como com base naquelas informações levantadas pelos auditores independentes.
Parágrafo Quarto – Os membros do Comitê terão liberdade para se comunicarem diretamente
com os auditores independentes e com os auditores internos da Companhia, sendo certo que esse
último deverá reportar-se ao Comitê e ao Conselho de Administração da Companhia.
CAPÍTULO VI
Funcionamento
Artigo 11 – O Comitê reunir-se-á:
(a) Ordinariamente, de forma conjunta com o Conselho de Administração e com a Diretoria da
Companhia, uma vez por trimestre, em local e horário estabelecidos pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria, conforme o caso;
(b) Extraordinariamente sempre que, mediante convocação legal, os interesses sociais
aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas, ou ainda nos casos em que assim seja
solicitado pelo Conselho Fiscal ou pelo os auditores independentes da Companhia.
Artigo 12 – As convocações para as reuniões serão feitas pelo Representante, sempre com pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. Ficam dispensadas todas e quaisquer
formalidades de convocação nos casos em que todos os membros do Comitê de Auditoria
compareçam espontaneamente.
Artigo 13 – Sempre que necessário, os assuntos tratados e discutidos deverão ser lavrados sob a
forma de ata, que conterá um resumo dos principais pontos e fatos deliberados.
Parágrafo Primeiro – É expressamente permitida a participação de membros às reuniões
ordinárias e extraordinárias do Comitê por meio do sistema de videoconferência ou conferência
telefônica, com posterior lavratura e assinatura da respectiva ata, quando aplicável.
Parágrafo Segundo – Todas as deliberações do Comitê serão tomadas por maioria de votos dos
seus membros.
CAPÍTULO VII
Disposições Gerais
Artigo 14 – Aos membros do Comitê aplicam-se integralmente às disposições contidas na Lei n.º
6.404/76, especialmente aquelas que se referem às responsabilidades, deveres, obrigações,
limites, impedimentos e vedações aos administradores da Companhia.
Artigo 15 – Os casos omissos relativos ao presente Regimento serão submetidos ao Conselho de
Administração da Companhia.

