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ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 8 de abril de 2011, às 14:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º
andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.
QUORUM: A maioria dos membros eleitos.
DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:
O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto
Social, deliberou autorizar a publicação do edital de convocação dos Acionistas da Companhia
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no próximo
dia 27, às 15:00 horas, no auditório da sede social, a fim de deliberarem sobre as seguintes
matérias:
EM PAUTA ORDINÁRIA
1. tomar conhecimento dos Relatórios da Administração, dos Auditores Independentes e do
Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e examinar, discutir e deliberar sobre as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2010;
2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
3. eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual; nos termos
das Instruções CVM 165/91 e 282/98, os interessados em requerer a adoção do voto múltiplo
nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital social;
4. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho de
Administração e da Diretoria.
EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA
I - Aumento de Capital
Proposta de aumento do atual capital social, de R$ 250.000.000,00 para R$ 280.000.000,00, sem
emissão de novas ações, mediante capitalização de R$ 30.000.000,00 consignados em Reservas
de Lucros/Reserva Especial no balanço de 31.12.2010, sendo R$ 17.685.240,31 dos lucros
apurados em 2005 e R$ 12.314.759,69 em 2006.

II - Alterações Estatutárias
Proposta de alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto Social:
1. no Artigo 3º, caput, para registrar o novo valor do capital social decorrente do item
precedente, que passará a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social subscrito e integralizado é de R$
280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais), representado por 11.651.126 (onze
milhões, seiscentas e cinqüenta e uma mil, cento e vinte e seis) ações ordinárias escriturais, sem
valor nominal."
2. no Artigo 6º, a fim de alterar a estrutura dos cargos na Diretoria e aprimorar disposições
relativas às atribuições, poderes, limite etário e substituição dos diretores, passando referido
dispositivo a ter a seguinte redação:
"Art. 6º - DIRETORIA - A Diretoria terá de 3 (três) a 20 (vinte) membros, acionistas ou não,
residentes no País e eleitos pelo Conselho de Administração. Não poderá ser eleito diretor quem
já tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade na data da eleição.
6.1 - Composição - A composição da Diretoria compreenderá os cargos de Diretor Presidente,
Diretor Vice-Presidente e Diretor, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de
Administração ao prover esses cargos. Um mesmo diretor poderá ser designado, em caráter
efetivo ou interino, para exercer cumulativamente mais de um cargo.
6.2 - Poderes - À Diretoria compete administrar e representar a sociedade, com poderes para
contrair obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos.
6.2.1 - Dois diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor Presidente ou um Diretor
Vice-Presidente, terão poderes para: a) constituir, em nome da sociedade, procuradores "ad
negotia" ou "ad judicia" para praticarem os atos que lhes forem especificados, agindo
isoladamente ou em conjunto, conforme for determinado no mandato; b) alienar, hipotecar,
empenhar, caucionar, transigir e renunciar direitos, prestar fianças, garantias e avais ou de
qualquer forma onerar bens sociais, móveis ou imóveis, inclusive os integrantes do ativo
permanente, independentemente de autorização da Assembleia. Os poderes aqui previstos
poderão ser delegados a um ou mais procuradores, que os exercerão dentro dos limites
estabelecidos no mandato.
6.3 - Atribuições - Além das atribuições normais que lhe são conferidas por lei e por este
estatuto, compete, especificamente, a cada membro da Diretoria: a) ao Diretor Presidente,
presidir as assembleias gerais, convocar e presidir as reuniões da Diretoria e supervisionar a
atuação desta, estruturar e dirigir todos os serviços da sociedade e estabelecer normas; b) aos
Diretores Vice-Presidentes e aos Diretores, colaborar com o Diretor Presidente na gestão dos
negócios e na direção dos serviços da sociedade.

6.4 - Substituições e Vacância - Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a
Diretoria escolherá o substituto interino dentre seus membros. Em caso de vaga, caberá ao
Conselho de Administração decidir sobre o provimento ou não do cargo, interinamente.
6.5 - Representação - A representação da sociedade far-se-á: a) pelo Diretor Presidente, pelos
Diretores Vice-Presidentes e pelos Diretores, sempre em conjunto de dois quaisquer ou qualquer
um deles em conjunto com um procurador; ou b) por dois procuradores em conjunto. Fora da
sede social, a representação poderá ser feita isoladamente por um procurador, com poderes
específicos. Todos os mandatos, exceto os judiciais, terão obrigatoriamente prazo de validade,
não superior a um ano."
Propõe-se, ainda, consolidar a redação do Estatuto Social para refletir as alterações acima.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São
Paulo (SP), 8 de abril de 2011. (aa) Ricardo Egydio Setubal - Presidente; Alfredo Egydio Arruda
Villela Filho - Vice-Presidente; Carlos Eduardo de Cápua Correa da Fonseca, Chu Tung, Luiz
Antonio de Moraes Carvalho, Mário Anseloni Neto, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela
Marino - Conselheiros.
MÁRIO ANSELONI NETO
Presidente e Diretor de Relações com Investidores

