ETERNIT S.A. –
Em Recuperação Judicial
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove,
reuniram-se na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar,
nesta Capital, às 14h30min, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A.
– Em recuperação judicial (“Companhia”), sob a presidência do Sr. Marcelo
Gasparino da Silva, Presidente do Conselho de Administração, que convidou
a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Ausente
a Conselheira Srta. Louise Barsi, que será representada pelo Conselheiro Sr.
Marcelo Munhoz Auricchio. Participou por telefone, o Conselheiro Sr. Olivier
Colas. Presente a representante do Administrador Judicial, Srta. Joyce Cristina
Santos Martins Hass Silva.
O Sr. Presidente informou que os Srs. Conselheiros, deveriam deliberar sobre:
(i) proposta de Orçamento para o ano de 2019; (ii) destituição do Diretor Sr.
Rodrigo Lopes da Luz, nos termos do Art. 19, II do Estatuto Social, bem
como aos demais cargos de administração que ocupa nas empresas coligadas,
controladas e controlada em conjunto, em face do encerramento do contrato
de trabalho com a Controladora Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial; e (iii)
nomeação de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
Deliberações Tomadas: (i) após analisada a proposta, os Srs. Conselheiros
aprovaram, por unanimidade, o orçamento previsto para o ano de 2019.
Passando ao item (ii), foi debatido o assunto, tendo os Srs. Conselheiros
deliberado, por unanimidade, pela destituição do Sr. Rodrigo Lopes da Luz do
cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, bem como aos
demais cargos de administração que ocupa nas empresas coligadas,
controladas e controlada em conjunto, a partir do dia 19 de fevereiro de 2019,
em face do encerramento do contrato de trabalho com a Controladora Eternit
S.A. – em Recuperação Judicial.
Os Srs. Conselheiros consignaram sinceros agradecimentos pela relevante
contribuição prestada no período em que o Sr. Rodrigo Lopes da Luz, exerceu
suas atividades na Companhia.

Seguindo a pauta, passou-se a tratar do item (iii), restando consignado pelos
Srs. Conselheiros, nomear, por unanimidade, o Sr. Vitor Manuel Cavalcanti
Mallmann, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da
Companhia, a partir da presente data. O Diretor ora empossado também
acumula a função de Diretor Administrativo Financeiro e Recursos Humanos
da Companhia, tendo isso eleito em 22 de outubro de 2018.
Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem
dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a
reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata,
a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.
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*Esta folha de assinaturas faz parte da Ata de RCA da Eternit S/A, realizada no dia 19 de
fevereiro de 2019 às 14h30min.

