Ata da Reunião do Conselho Fiscal
MPX ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2011
I.DATA, HORA E LOCAL: Às 09h30min, do dia 20 de dezembro de 2011, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Edifício
Serrador, 8º andar, Sala L1.
II.PRESENÇAS: Presença dos membros titulares do Conselho Fiscal, Srs. Carlos Thomaz Guimarães Lopes, Egon
Handel e Pedro Gerpe Arman. Presentes também o Sr. Rudolph Inhs, Diretor Financeiro e Srs. Carlos Peixoto, Carlos
Moraes e Ana Vergetti, membros da Diretoria Financeira, Alexandre Pimentel e Alexandre Wagner da Silva, membros da
Auditoria Interna da Companhia, além de Mariana Berardinelli, da área de Governança Corporativa.
III.MESA: Os membros do Conselho Fiscal indicaram a Sra. Mariana Berardinelli para secretariar a reunião.
IV.ORDEM DO DIA: 1 – Exame das atas de reunião do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria do exercício
de 2011; 2 – Exame dos relatórios da auditoria interna; 3 - Exame dos balancetes dos meses de outubro e novembro de
2011; e 4 – Apresentação dos principais pontos da Carta de Recomendações emitida pelos auditores independentes,
exercício findo em 31/12/2010 e referente a 2011.
V.APRESENTAÇÕES EFETUADAS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:
Antes de iniciada a exposição sobre a ordem do dia, o Sr. Rudolph Inhs apresentou ao Conselho atualização do andamento
dos principais projetos em desenvolvimento pela Companhia, esclarecendo as dúvidas suscitadas pelos membros do
presente Conselho.
1 – Exame das atas de reunião do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria do exercício de 2011:
Foram disponibilizadas para análise do Conselho Fiscal as atas das Reuniões do Conselho de Administração e do Comitê
de Auditoria realizadas no exercício de 2011 (conforme controle de leitura de atas disponibilizadas ao Conselho Fiscal,
mantido nos arquivos do Conselho Fiscal, na Companhia), tendo sido acordado que eventuais dúvidas sobre os referidos
atos seriam discutidas na próxima reunião do Conselho Fiscal.
2 – Exame dos relatórios da auditoria interna:

O Sr. Alexandre Pimentel iniciou a apresentação com a visão geral sobre a área de Auditoria Interna, incluindo a identidade
corporativa e a estrutura organizacional da área, apresentando, também, o ciclo completo da auditoria interna corporativa.
Ademais, o Conselho Fiscal examinou as informações e documentos previamente disponibilizados pela Companhia
relativos a: (i) trabalhos em andamento; (ii) status do plano de auditoria de 2011; (iii) resumo dos pontos não
implementados; (iv) pontos pendentes; e (v) rating de auditoria do 4º trimestre. O Conselho Fiscal solicitou o envio,
oportunamente, do relatório executivo.
3 – Exame dos balancetes dos meses de outubro e novembro de 2011:
O Conselho Fiscal examinou as informações e documentos previamente disponibilizados pela Companhia relativos aos
balancetes dos meses de outubro e novembro, tendo o Sr. Carlos Peixoto e a Sra. Ana Vergetti esclarecido os
questionamentos levantados pelo Conselho e explicado como são organizados os balancetes da Companhia. Ainda, o Sr.
Carlos Peixoto ressaltou que, até o momento, a Companhia não havia recebido nenhum ofício ou questionamento da
Comissão de Valores Mobiliários sobre os documentos disponibilizados e demais informações prestadas ao mercado.
4 – Apresentação dos principais pontos da Carta de Recomendações emitida pelos auditores independentes, exercício
findo em 31/12/2010 e referente a 2011:
Tendo em vista que a data prevista para emissão da Carta de Recomendação pela KPMG é o final do mês de dezembro, foi
informado ao Conselho Fiscal que a referida Carta será enviada oportunamente a este Conselho, tão logo seja apresentada
pela KPMG.
VI.ENCERRAMENTO: Às 12h30min, 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.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2011.
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