EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66
NIRE Nº 35300028015

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL – Dia 10 de maio de 2016, às 10:00 hs, no escritório principal,
sito na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Itaim Bibi –
cidade de São Paulo – Estado de São Paulo
PRESENÇA – A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente – Sr. Otávio Maluf, Secretário – Sr. Flávio Maluf
CONVOCAÇÃO – O Sr. Presidente do Conselho de Administração convocou a reunião na
forma do Estatuto Social.
ORDEM DO DIA – (1) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; (2)
Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras
e resultados do 1º trimestre de 2016; e, (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES

–

Aprovadas

por

unanimidade

dos

presentes,

as

seguintes

deliberações: Item (1) Da Ordem do Dia. Tomada de Posse dos membros do Conselho

de Administração, sendo que ao assinarem a presente ata, tomam posse para os cargos
os quais foram eleitos através da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 18 de abril
de 2016, sendo eles (1.1) OTÁVIO MALUF – Presidente do Conselho de
Administração, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Lourenço
de Almeida Prado, 38 – São Paulo/SP – CEP. 05690-090, portador da cédula de
identidade RG. 7.284.449-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 012.246.798-14; (1.2)
FLÁVIO MALUF - Vice Presidente do Conselho de Administração, brasileiro,
divorciado, industrial, domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I –
11º andar – São Paulo/SP – CEP. 04543-900, portador da cédula de identidade RG.
7.284.451-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 064.335.778-57; (1.3) ANTÔNIO
DELFIM NETTO – Conselheiro, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado
na Rua Peixoto Gomide, 1550 – 12º andar – São Paulo/SP – CEP. 01409-002, portador
da cédula de identidade RG. 3.927.777-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº
008.580.998-53; (1.4) MARCELO FARIA PARODI – Conselheiro, brasileiro, casado,
administrador de empresas, domiciliado na Av. Nove de Julho, 5109 8º andar – São
Paulo/SP – CEP. 01406-200, portador da cédula de identidade RG. 11.416.585-3 e
inscrito no CPF/MF. sob o nº 148.097.068-93; e, (1.5) DÁCIO ANTÔNIO PEREIRA
OLIVEIRA - Conselheiro, brasileiro, casado, empresário, domiciliado na Rua Onze de
Junho, 1528 – Vila Clementino – São Paulo/SP – CEP. 04041-004, portador da cédula de
identidade RG. 7.822.236-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 011.573.778.230. Os
conselheiros eleitos exercerão suas funções pelo prazo de 2 (dois) anos, ou seja,
até a instalação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o mês de abril de
2018, sendo que o prazo de gestão se estenderá até a investidura dos sucessores. Todos
os membros do Conselho de Administração declaram não estarem incursos em nenhum
dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis, bem
como cientes de qualquer alteração de endereço deverão comunicar imediatamente e por
escrito à Companhia. Os Conselheiros HEITOR AQUINO FERREIRA e MIGUEL JOÃO

JORGE FILHO ausentes à presente reunião por problemas de saúde, tomarão posse
através de termo de posse específico que ficarão arquivados na sede da Companhia.
Passando ao Item (2) da Ordem do Dia. Os conselheiros deliberaram por unanimidade
aprovar as demonstrações financeiras da companhia, referente o primeiro trimestre de
2016, devidamente acompanhadas do relatório de revisão emitido pela BDO RCS
Auditores Independentes S.S.
AUTORIZAÇÃO – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das assinaturas dos
membros do Conselho de Administração.
ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a
reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e aprovada, foi
assinada pelos presentes. (a) OTÁVIO MALUF – Presidente da mesa. (a) FLÁVIO MALUF
– Secretário da Mesa. (a) OTÁVIO MALUF; (a) FLÁVIO MALUF; (a) ANTÔNIO DELFIM
NETTO; (a) DÁCIO ANTÔNIO PEREIRA OLIVEIRA; e, (a) MARCELO FARIA PARODI.

Certifica que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de maio de 2016

FLÁVIO MALUF
Secretário da Mesa

