ITAUTEC S.A. – GRUPO ITAUTEC
CNPJ 54.526.082/0001-31

Companhia Aberta

NIRE 35300109180

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 2012
DATA, HORA E LOCAL: Em 5 de abril de 2012, às 14:30 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar,
em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.
QUORUM: A totalidade dos membros eleitos, com manifestação por email.
DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deliberou:
I – 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 24, às
14:00 horas, na sede social, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
EM PAUTA ORDINÁRIA
1. tomar conhecimento dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de
Riscos e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011;
2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
3. eleger os membros efetivos e suplentes 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
5. alterar os artigos 5º (“caput”, 5.1 e 5.3) e 6º (“caput” e 6.2) do Estatuto Social, a fim de
eliminar a exigência de o membro do Conselho de Administração ser acionista da
Companhia, e aprimorar as competências e os poderes dos administradores para contrair
obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos em nome da Companhia, conforme anexo.
II – propor à referida Assembleia Geral a fixação da verba destinada à remuneração global
anual dos administradores, para o exercício social de 2012, em até R$ 28.000.000,00,
contemplando as vantagens e benefícios de qualquer natureza.
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), 5 de abril de 2012. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente; Alfredo Egydio
Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Luiz Antonio de Moraes Carvalho, Mário Anseloni Neto,
Olavo Egydio Setubal Júnior, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.

MÁRIO ANSELONI NETO
Diretor de Relações com Investidores

ANEXO

ITAUTEC S.A.
Proposta de alteração do Estatuto Social, a ser submetida à deliberação dos Acionistas na AGOE de 24.04.2012.
Redação Atual

Redação Proposta

Art. 5º - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - O Conselho de Administração
será composto de 3 (três) a 9 (nove) membros efetivos, eleitos dentre os
acionistas pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) Presidente e 1 (um) a 3
(três) Vice-Presidentes, escolhidos pelos Conselheiros entre os seus pares.
Na mesma Assembleia Geral serão eleitos 2 (dois) membros suplentes, que,
a critério do Conselho de Administração, poderão ser convocados para
substituir membro efetivo ausente.

Art. 5º - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - O Conselho de Administração
será composto de 3 (três) a 9 (nove) membros efetivos, eleitos pela
Assembleia Geral, sendo 1 (um) Presidente e 1 (um) a 3 (três) VicePresidentes, escolhidos pelos Conselheiros entre os seus pares. Na mesma
Assembleia Geral serão eleitos 2 (dois) membros suplentes, que, a critério
do Conselho de Administração, poderão ser convocados para substituir
membro efetivo ausente.

5.1.
Substituições - O Presidente, em caso de vaga, ausência ou
impedimento, será substituído por um dos Vice-Presidentes, designado pelo
Conselho de Administração. Ocorrendo vaga no Conselho de Administração,
os Conselheiros remanescentes poderão nomear acionista, na próxima
reunião que realizarem, para completar o mandato do substituído.
5.3.
Competência – Compete ao Conselho de Administração:
5.3.1. fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;
5.3.2. eleger e destituir os Diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições,
observado o que a respeito dispõe este estatuto;
5.3.3. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros
e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos;
5.3.4. convocar a Assembleia Geral;
5.3.5. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da
Diretoria;
5.3.6. escolher e destituir os auditores independentes;
5.3.7. deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários;
5.3.8. deliberar sobre a aquisição das próprias ações;
5.3.9. deliberar sobre a emissão de ações e de bônus de subscrição, dentro
do limite do capital autorizado, fixando suas características e definindo
se será concedido o direito de preferência aos acionistas;
5.3.10. deliberar sobre a instituição de comitês para tratar de assuntos
específicos no âmbito do Conselho de Administração.

5.1. Substituições - O Presidente, em caso de vaga, ausência ou
impedimento, será substituído por um dos Vice-Presidentes, designado pelo
Conselho de Administração. Ocorrendo vaga no Conselho de Administração,
os Conselheiros remanescentes poderão nomear substituto, na próxima
reunião que realizarem, para completar o mandato do substituído.
5.3.
Competência – Compete ao Conselho de Administração:
5.3.1. fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;
5.3.2. eleger e destituir os Diretores da sociedade e fixar-lhes as
atribuições, observado o que a respeito dispõe este estatuto;
5.3.3. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos;
5.3.4. convocar a Assembleia Geral;
5.3.5. manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.

escolher e destituir os auditores independentes;
deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários;
deliberar sobre a aquisição das próprias ações;
deliberar sobre a emissão de ações e de bônus de subscrição,
dentro do limite do capital autorizado, fixando suas características e
definindo se será concedido o direito de preferência aos acionistas;
5.3.10. deliberar sobre a instituição de comitês para tratar de assuntos
específicos no âmbito do Conselho de Administração;

fls.2
Redação Atual
5.3.11. deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio.

Redação Proposta
5.3.11. deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio;
5.3.12. deliberar sobre a aprovação de qualquer operação que não tenha
sido previamente aprovada no orçamento anual ou plurianual da
sociedade que envolva a aquisição, alienação, investimentos,
desinvestimentos, oneração ou transferência de qualquer ativo da
sociedade cujo valor seja superior, individual ou agregado, para o
mesmo tipo de operação, a 3% (três por cento) do patrimônio líquido
constante do último balanço patrimonial auditado da sociedade;
5.3.13. deliberar sobre a prestação de fiança, aval ou outras garantias
pessoais ou reais a obrigações de terceiros, exceto quando a
beneficiária for empresa controlada unicamente pela sociedade,
direta ou indiretamente.

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.

Art. 6º - DIRETORIA – A Diretoria terá de 3 (três) a 20 (vinte) membros,
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.

6.2.

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.

Poderes - À Diretoria compete administrar e representar a sociedade.

6.2.1. Dois diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor Presidente,
terão poderes para aprovar: a) qualquer operação que não tenha sido
previamente aprovada no orçamento anual ou plurianual da
sociedade que envolva a aquisição, alienação, investimentos,
desinvestimentos, oneração ou transferência de qualquer ativo da
sociedade cujo valor seja inferior, individual ou agregado, para o
mesmo tipo de operação, a 3% do patrimônio líquido constante do
último balanço patrimonial auditado da sociedade; e, b) a prestação
de fiança, aval ou outras garantias pessoais ou reais em nome da
sociedade quando a beneficiária for empresa controlada unicamente
pela sociedade, direta ou indiretamente.
6.2.2. Na constituição de procuradores, a sociedade será representada por
dois diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor Presidente
ou um Diretor Vice-Presidente.

