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Companhia Aberta 

EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2016 

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração da Contax Participações S.A. 

("Companhia" ou "Contax Participações") realizada em 04 de março de 2016, às 14 horas, na sede 

social da Companhia, localizada na Av. Paulista, 407 e 423, 8° andar, na cidade e Estado de São 

Paulo, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, CERTIFICO que 

foram aprovados os seguintes temas, conforme redação abaixo: 

"Passando ao item 2 da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros receberam a renúncia do Sr. Shakhaf 

Wine ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e aprovaram, por unanimidade, sua eleição 

para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a 

próxima Assembleia Geral de Acionistas da Companhia preenchendo o cargo vago e 

anteriormente ocupado pelo Sr. Ronaldo Vieira Carneiro, cuja renúncia foi recebida por escrito 

no dia 02 de março de 2016. O Conselho de Administração registra seu agradecimento ao Sr. 

Ronaldo Vieira Carneiro pela dedicação e contribuição ao longo do período em que exerceu suas 

funções como conselheiro da Companhia. O Sr. Fernando Antônio Pimentel de Melo, atual 

Presidente do Conselho de Administração, bem como todos os demais Conselheiros agradeceram e 

destacaram a importante atuação do Sr. SHAKHAF WINE na condição de Diretor Presidente da 

Companhia e o elegeram como Presidente do Conselho de Administração, reconhecendo que sua 

eleição como Presidente do Conselho de Administração contribuirá ainda mais para o sucesso da 

Companhia. Os membros do Conselho de Administração agradeceram ao Sr. Fernando Antônio 

Pimentel de Melo pelo empenho, dedicação e inestimáveis contribuições durante o período em que 

presidiu este órgão. O Sr. Fernando Antônio Pimentel de Melo permanece como membro titular do 

Conselho de Administração, conforme eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de 

abril de 2015. Em seguida, os Srs. Conselheiros aprovaram por unanimidade dos presentes, 

registrada a abstenção da conselheira Marina Arantes Braga Prado, a eleição do Sr. NELSON 

ARMBRUST, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 38.763.083 

expedida pela SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 916.220.857-87, domiciliado na cidade e 

Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 407 e 423, 8° andar, para 

ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia,  em complementação de mandato até a 

primeira reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária 

do exercício de 2018. Os Srs. Conselheiros aprovaram, ainda, por unanimidade, a eleição da Sra. 

CRISTIANE ALMEIDA DE SOUZA CÊ, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de 

identidade n° 605.281.3182 expedida pela SJS-RS e inscrita no CPF/MF sob o n°571.434.980-68, 

domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, n° 

407 e 423, 8° andar, para o cargo de Diretora Sem Desiffnacão Específica da Companhia,  com 

mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a se realizar após a Assembleia 
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EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2016 

Geral Ordinária do exercício de 2018. Os Diretores ora eleitos, Srs. Nelson Armbrust e Cristiane 

Almeida de Souza Cé, firmarão os respectivos Termos de Posse e Investidura nesta data e 

declaram) sob as penas da lei, estarem legalmente habilitados ao exercício das funções para quais 

foram eleitos, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos na Instrução 

CVM n° 367, de 29/05/2002. A Diretoria da Companhia passa, a partir desta data a contar com a 

seguinte composição: Sr. Nelson Armbrust como Diretor Presidente, Sr. Daniel de Andrade Gomes 

como Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Giulio Salomone como Diretor Sem 

Designação Espec(fica e Sra. Cristiane Almeida de Souza Cé como Diretora Sem Designação 

Específica, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da 

Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018. (.)" 

Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração e apostas as 

assinaturas dos senhores Conselheiros: (a.a.) Fernando Antonio Pimentel de Melo 

(Presidente); Guido Barbosa de Oliveira (Membro Suplente); Alexandre Jereissati Legey; 

Renato Torres de Faria; Armando Galhardo Nunes Guerra Jr.; Marina Arantes Braga 

Prado. 

Certifico que as deliberações acima foram extraídas e são cópia fiel das deliberações tomadas 

na ata lavrada em livro próprio. 

São Paulo, 04 de março de 2016. 
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