Ata da Reunião de 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 14 DE MARÇO DE 2012

I.DATA, HORA E LOCAL: Às 14h30min, do dia 14 de março de 2012, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Edifício
Serrador, 8º andar, Sala L1.
II.PRESENÇAS: Presença dos membros do Conselho Fiscal, Srs. Carlos Thomaz Guimarães Lopes, Pedro Gerpe Arman
e Vanderlei Dominguez da Rosa, este último membro suplente do Sr. Egon Handel. Presentes também o Sr. Rudolph Inhs,
Diretor Financeiro e os Srs. Carlos Peixoto, Carlos Moraes e Ana Vergetti, membros da Diretoria Financeira, o Sr. Sergio
Salluh, membro da Diretoria Jurídica, os Srs. Alexandre S. Pimentel e Alexandre Wagner da Silva, membros da Auditoria
Interna da Companhia, a Sra. Mariana Berardinelli, da área de Governança Corporativa, além dos Srs. Luis Cláudio França
de Araujo, Vânia Andrade de Souza e Thialli Lai, representantes da KPMG Auditores Independente responsáveis pelas
demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2011, e dos Srs. Mauro Moreira e Pia Leocadia de Aveliar Peralta,
representantes da Ernst & Young Terco Auditores Independentes, responsáveis pelas demonstrações financeiras do
exercício social corrente.
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; 2 – Exame
da minuta das demonstrações financeiras e do relatório da administração referentes ao exercício 2011; 3 – Apresentação dos
principais pontos da Carta de Recomendações emitida pelos auditores independentes, exercício findo em 31/12/2010 e
referente a 2011; 4 – Exame dos relatórios da auditoria interna referentes a 2011; 5 – Apresentação da operação E-ON e
Cisão CCX; e 6 – Apresentação do Plano de trabalho da Auditoria Independente para 2012.
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:

Foram disponibilizadas para análise do Conselho Fiscal as atas das Reuniões do Conselho de Administração e do Comitê
de Auditoria realizadas desde a última reunião daquele (conforme controle de leitura de atas disponibilizadas ao Conselho
Fiscal, mantido nos arquivos do Conselho Fiscal, na Companhia). Foi informado aos Conselheiros Fiscais que não são
lavradas atas de Reunião da Diretoria.

2 – Exame da minuta das demonstrações financeiras e do relatório da administração referentes ao exercício 2011:
O Sr. Luis Cláudio e a Sra. Vânia Souza, representantes da KPMG Auditores Independentes, apresentaram o escopo e
resultados dos exames sobre as Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas
Demonstrações de Resultados, de Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado,
informaram que: a) não possuem outro contrato de prestação de serviços com a Companhia que ponha em risco a
independência da KPMG; b) não sofreram qualquer limitação ao trabalho desenvolvido e que o mesmo atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais exigidos; c) não houve discordância, por parte da MPX, quanto a qualquer tratamento contábil
necessário; d) estão convencidos da razoabilidade de todos os ativos e passivos registrados na Companhia; e) receberam
cartas dos consultores jurídicos independentes, e são suficientes às provisões feitas; f) não tiveram conhecimento de
qualquer outra provisão relevante que devesse ser contabilizada nas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia, em 31 de dezembro de 2011; g) revisaram os cálculos: do imposto de renda, da contribuição social, do
imobilizado, das provisões para contingências, dos investimentos, das transações com partes relacionadas; h) os trabalhos
da auditoria foram realizados de acordo com o planejamento, da mesma, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011
e dão conforto necessário para emissão do parecer sem ressalvas; e i) ainda não emitiram a “carta de recomendações”
referente ao exercício social de 2011, que será emitida até o final do mês de abril de 2012.
Os Conselheiros Fiscais examinaram a minuta das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2011 disponibilizadas
pela Companhia e após esclarecimentos prestados pelo Sr. Rudolph Ihns, fizeram algumas sugestões de melhorias nas
referidas demonstrações.
A minuta das Demonstrações Financeiras está em fase final de revisão pelos auditores independentes e não deverá sofrer
alterações significativas, devendo ser submetida à aprovação do Conselho de Administração em reunião a ser realizada no
dia 21 de março de 2012.

3 – Apresentação dos principais pontos da Carta de Recomendações emitida pelos auditores independentes, exercício
findo em 31/12/2010:
O Conselho Fiscal examinou a Carta de Recomendações emitida pela KPMG Auditores Independentes, tendo o Sr. Luis
Cláudio, representante da KPMG, explicado todas as premissas consideradas e esclarecido os questionamentos
suscitados.
4 – Exame dos relatórios da auditoria interna referentes a 2011:
Os Srs. Alexandre Pimentel e Alexandre Wagner apresentaram o ciclo completo da auditoria interna corporativa referente
ao ano de 2011. Em seguida, o Conselho Fiscal examinou as informações e documentos previamente disponibilizados pela
Companhia relativos a: (i) relatório do plano de auditoria de 2011, indicando os trabalhos já concluídos e os que estão em

fase de revisão; (ii) rating de auditoria de 2011; e (iii) o planejamento para 2012, esclarecendo os pontos solicitados, tendo
o presente Conselho considerado as informações prestadas suficientes.
5 – Apresentação da operação E-ON e Cisão CCX
Os Srs. Rudolph Ihns e Sergio Salluh apresentaram resumidamente as principais questões referentes à operação E-ON e
cisão CCX, tendo demonstrado o cronograma de atividades, próximas providências e previsão de conclusão de toda a
operação.
6 – Plano de trabalho da Auditoria Independente para 2012:
O Sr. Mauro Moreira, representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes, apresentou o plano de transição de
Auditoria, além do escopo da atuação para 2012, tendo, inclusive, demonstrado o detalhamento do respectivo plano de
trabalho e o seu cronograma preliminar.
VI.ENCERRAMENTO: Às 17h30min, 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, 14 de março de 2012
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