ETERNIT S.A. – Em recuperação judicial
CNPJ: 61.092.037/0001-81
NIRE: 35.300.013.344

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORINÁRIA
REALIZADAS EM 27 DE ABRIL DE 2018

DATA E HORÁRIO: 27 de abril de 2018, às 09h00min.
LOCAL: Sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes
Coelho, nº 85 - 8º andar, sendo a Assembleia realizada no auditório no 6º andar.
MESA: Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Daniel Alves Ferreira - Secretário.
PRESENÇA: Acionistas representando cerca de 43,49% (quarenta e três inteiros e quarenta e
nove décimos por cento) do capital social votante e total da Companhia, conforme consta do
Livro de Presença. Registrada a presença do Sr. Paulo Henrique Zukanovich Funchal
membro e Coordenador do Conselho Fiscal da Companhia. Presentes, ainda, os Srs. Luis
Augusto Barcelos Barbosa e Rodrigo Lopes da Luz, respectivamente, Diretor Presidente e
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
VOTO A DISTÂNCIA: Conforme mapa sintético de votação divulgado pela Companhia na
data de ontem, foram recebidos Boletins de Votos a Distância (“BVD”), nos termos da
Instrução CVM nº 481/09, cuja leitura foi dispensada, permanecendo à disposição dos
acionistas para consulta, caso assim desejassem, nos termos do Parágrafo 4º do Art. 21-W da
referida Instrução CVM nº 481/09.
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de
São Paulo” em edições dos dias 28, 29 e 30 de março de 2018, às fls 98, 415 e 212,
respectivamente, e “Valor Econômico”, em edições também dos dias 28, 29 e 30 de março de
2018, às fls C9, C20 e B7, respectivamente.
ESCLARECIMENTOS: Conforme amplamente divulgado pela Companhia, foi deferido o
procedimento de Recuperação Judicial distribuído no dia 19/03/2018 e, em face da atual
condição e sendo necessária uma revisão das Demonstrações Financeiras pela Auditoria
Externa, os assuntos atinentes a aprovação das contas do exercício social findo em 2017 será
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objeto de uma nova convocação, em Assembleia Geral Extraordinária, para a qual a Companhia
solicita o comparecimento de V.Sas.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ORDEM DO DIA: Rerratificar a proposta de remuneração global dos administradores da
Companhia aprovada em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) realizada em 19/04/2017, com
o intuito de adequá-la as condições de desembolso, fruto do processo de reorganização
societária implementado pela Companhia no exercício de 2017.
DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS ACIONISTAS PRESENTES: Foi apresentada e
divulgada,
Aberta a votação, foi a matéria aprovada por 77.832.252 votos favoráveis, 23.000 votos
contrários e nenhum voto de abstenção.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ORDEM DO DIA: 1- Fixar o número de 07 (sete) membros para compor o Conselho de
Administração da Companhia; 2) Eleição dos membros que comporão o Conselho de
Administração; 3) Eleger o Presidente do Conselho de Administração dentre os eleitos no item
anterior, 4) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; 5) Caso instalado, fixar o número
de 03 (três) membros para compor o Conselho Fiscal; 6) Eleger os membros efetivos e
suplentes que comporão o Conselho Fiscal; e 7) fixar o montante da remuneração global a ser
pago aos administradores, e caso instalado o respectivo órgão, fixar a remuneração do membro
do Conselho Fiscal em relação ao exercício social de 2018.
I - DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS ACIONISTAS PRESENTES: Foram tomadas,
com a abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a
lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas
dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1° e 2°, da Lei n° 6.404/76:
1) Fixação do número de membros do Conselho de Administração:
Foi apresentada e divulgada, dentro do prazo legal previsto no parágrafo único do art. 6º da
Instrução CVM 481, Proposta de Administração para composição do Conselho de
Administração da Companhia em 07 (sete) membros.
Diferentemente da proposta da Administração antes apresentada, o acionista Luiz Barsi Filho
propôs a instalação de Conselho de Administração composto por 5 (cinco) membros.
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Aberta a votação, foi aprovada por maioria, com 50.773.252 votos favoráveis, 27.082.000 votos
contrários e nenhum voto de abstenção, a proposta de 07 (sete) membros para o Conselho de
Administração.
2) Eleição dos membros do Conselho de Administração:
2.1. A Companhia informa que foi solicitado por acionista detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do Capital Social que a eleição dos membros do Conselho de Administração se desse
pelo processo de Voto Múltiplo previsto no Parágrafo 1º do Art. 141 da lei nº 6.404/76 (“Lei
das S/A”).
2.2. Foi apresentada e divulgada dentro do prazo legal previsto no parágrafo único do art. 6º da
Instrução CVM 481, Proposta de Administração para composição do Conselho de
Administração da Companhia com a composição da seguinte chapa: (i) Marcelo Gasparino da
Silva, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC sob o nº 10.188 e no CPF/MF sob o nº
807.383.469-34, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
(ii) Marcelo Munhoz Auricchio, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF sob o nº
064.279.098-19, residente e domiciliado na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São
Paulo, (iii) Raphael Manhães Martins, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF /MF nº
096.952.607-56, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, (iv) Louise Barsi, brasileira, solteira, economista, inscrita no CPF nº 343.307.008-32,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, (v) Olivier Colas, francês e brasileiro,
economista, inscrito no CPF /MF nº 144.236.168-90, residente e domiciliado na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, (vi) Euchério Lerner Rodrigues, brasileiro,
administrador de empresas, inscrito no CPF /MF nº 773.156.267-00, residente e domiciliado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.; e (vii) François Moreau, brasileiro,
administrador de empresas, inscrito no CPF /MF nº 955.822.748-04, residente e domiciliado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2.3. Foram eleitos, pelo processo de Voto Múltiplo, para o biênio 2018/2020, os seguintes
conselheiros:
Conselheiros
Marcelo Gasparino da Silva
Marcelo Munhoz Auricchio
Raphael Manhães Martins
Louise Barsi
Olivier Colas
Euchério Lerner Rodrigues
François Moreau

Quantidade de Votos
22,07%
24,23%
6,82%
24,23%
8,85%
6,82%
6,82%
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2.5. Conforme registro da Administração da Companhia, os Conselheiros de Administração ora
eleitos serão considerados membros Independentes, de acordo com o regulamento do Novo
Mercado da B3, cujas declarações foram apresentadas ao Conselho de Administração por
ocasião da aprovação da Proposta da Administração e com mandato de 02 (dois) anos, nos
termos do parágrafo 5º do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, os membros qualificados
acima.
3) Eleição do Presidente do Conselho de Administração dentre os eleitos no item anterior:
Tendo em vista o resultado do Conselho de Administração e de acordo com o Art. 17 do
Estatuto social, coube a Assembleia Geral eleger o Presidente do Conselho de Administração,
tendo como indicado ao cargo, conforme Proposta da Administração, o Sr. Marcelo Gasparino
da Silva.
Conforme registro de apuração dos votos pela Companhia, foi eleito por unanimidade, por
77.855.252 votos favoráveis, o Sr. Marcelo Gasparino da Silva para exercer o mandato de
Presidente do Conselho de Administração por 02 (dois) anos (biênio 2018/2020), nos termos do
parágrafo 5º do art. 15 do Estatuto Social da Companhia.
4) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal;
Com relação ao Conselho fiscal foi aprovada por unanimidade, com 77.855.252 votos
favoráveis, a instalação do Conselho Fiscal.
5) Fixar o número de 03 (três) membros para compor o Conselho Fiscal:
Foi aprovada por unanimidade, com 77.855.252 votos favoráveis, a proposta da administração,
com 03 (três) membros e respectivos suplentes para a composição do Conselho Fiscal.
6) Eleger os membros efetivos e suplentes que comporão o Conselho Fiscal:
Procedeu-se a eleição de 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes para compor o
Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as
contas do exercício social findo em 2018.
Verificado o cumprimento dos requisitos constantes do art. 162 da lei nº 6.404/76 foram eleitos
por unanimidade, com 77.855.252 votos favoráveis, como membros titulares do Conselho
Fiscal, os Srs.:
Paulo Henrique Zukanovich Funchal, brasileiro, engenheiro, casado, inscrito no CPF sob nº
205.351.308-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

4

Cristiane do Amaral Mendonça, brasileira, contadora, solteira, inscrita no CPF sob nº
088.727.147-29, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
do Rio de Janeiro; e
Fabricio Santos Debortoli, brasileiro, contador, casado, inscrito no CPF sob nº 026.663.21980, residente e domiciliado na cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina.
Como membros suplentes foram eleitos os Srs.:
Daniel Cupponi, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 089.833.778-01, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
Wilfredo João Vicente Gomes, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob nº 591.561.989-49,
residente e domiciliado na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina; e
Pedro Paulo de Souza, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob nº 181.558.207-34, residente
e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

7) Fixação da remuneração global a ser paga aos administradores, e aos membros do
Conselho Fiscal em relação ao exercício social de 2018.

Foi apresentada e divulgada, dentro do prazo legal previsto no parágrafo único do artigo 6º da
Instrução CVM 481, Proposta da Administração para remuneração global a ser paga aos
administradores da Companhia no exercício social de 2018, no montante de até R$
12.165.000,00 (doze milhões, cento e sessenta e cinco mil reais) sendo (i) até R$ 1.711.000,00
(um milhão, setecentos e onze mil reais) para o Conselho de Administração, (ii) até R$
10.112.000,00 (dez milhões, cento e doze mil reais) para a Diretoria, já estando inclusos os
encargos sociais incidentes, (iii) até R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais) para o
Conselho Fiscal, correspondente à remuneração fixa global mínima prevista no art. 162, § 3º da
Lei nº 6.404/76.
Consigna-se que a proposta da administração foi aprovada por maioria, por 76.147.502 votos
favoráveis, 1.707.750 votos contrários e nenhuma abstenção.
Fica consignado que a remuneração do Conselho Fiscal é devida somente ao membro efetivo, e
ao suplente, quando este estiver substituindo o membro efetivo, além de reembolsos de todas as
despesas de estadia e locomoção vinculadas ao exercício das atribuições que fora eleito.
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II - DECLARAÇÕES DE VOTO: Foram apresentadas à mesa da Assembleia declarações de
voto, que foram recebidas, numeradas e arquivadas na sede da Companhia.
III - SUSPENSÃO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a
ser tratado, oferecida a palavra a quem mais quisesse fazer uso e, não havendo manifestação,
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi
esta ata lida, conferida, aprovada e assinada.
São Paulo, 27 de abril de 2018.

____________________________
Marcelo Gasparino da Silva
Presidente

________________________________
Daniel Alves Ferreira
Secretário
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