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Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 12 de agosto de 2005 às 11h
Da Ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada
na Rua Assis de Chateaubriand nº 4324, Distrito Industrial, Campina
Grande - PB, com a presença dos seguintes membros efetivos: Marcelo
Pereira Malta de Araujo, Carlos Pires Oliveira Dias, Eleazar de Carvalho
Filho, Flavia Buarque de Almeida, José Édison Barros Franco e Silvio
Tini de Araújo, onde foram discutidos diversos assuntos, consta o seguinte: I - RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005: Aprovados
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao segundo trimestre de 2005, para entrega à Comissão de Valores Mobiliários, às Bolsas de Valores e para publicação. II - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO "AD
REFERENDUM" DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Os membros
do Conselho de Administração aprovaram, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária de 2006, o pagamento de juros a título de remuneração sobre capital próprio, observadas as disposições legais e
estatutárias aplicáveis, para todas as 19.502.511 ações escriturais
emitidas em que se divide o capital social, excetuando-se as
969.188 ações que se encontram em Tesouraria, perfazendo o montante bruto de R$ 14.831.383,80 sendo R$ 0,76 por ação ordinária e
R$ 0,84 por ação preferencial. Esse valor será imputado ao dividendo
anual obrigatório, que vier a ser aprovado na Assembléia Geral Ordinária
de 2006. O pagamento será efetuado pelo Banco Itaú S.A., no dia 14 de
setembro de 2005, aos acionistas inscritos em 24 de agosto de 2005,
mediante crédito em suas respectivas contas correntes, sendo as ações
negociadas "ex direito" aos juros sobre capital próprio a partir de 25 de
agosto de 2005. Fica a administração da sociedade autorizada a publicar
aviso aos acionistas do pagamento de juros sobre o capital próprio.
III - ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE ADR: O Conselho de Administração aprovou o encerramento do Programa de ADR - American
Depositary Receipts Nível 1 da Companhia. De forma a atender os prazos estabelecidos na cláusula 6.2 do Contrato de Depósito firmado em
03 de maio de 1994 com o The Bank of New York, agente depositário
dos recibos, ficou aprovado que o encerramento do Programa deverá
ocorrer no dia 30 de setembro de 2005. Fica a administração da sociedade autorizada a tomar todas as providências que sejam necessárias para o encerramento do Programa. IV - CANCELAMENTO DE
AÇÕES EM TESOURARIA: O Conselho de Administração aprovou o
cancelamento de 2.200 ações ordinárias e de 816.988 ações preferenciais que se encontram na Tesouraria da Companhia, devendo permanecer em tesouraria 150.000 ações preferenciais. Considerando que
esta matéria deve ser deliberada pelos acionistas da Companhia, os
membros do Conselho de Administração decidiram convocar a Assembléia Geral Extraordinária para submeter este assunto à aprovação
dos senhores acionistas. V - ALTERAÇÃO DO LIMITE AUTORIZADO
PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: Tendo em vista o cancelamento das ações ordinárias mantidas em tesouraria os Srs. Conselheiros deliberaram adequar o limite autorizado para aumento do capital social sem reforma estatutária. De acordo com o artigo 32 do
Estatuto Social o capital social poderá ser aumentado até o limite de
18.418.015 ações preferenciais, em uma ou mais parcelas, independentemente de reforma estatutária. O Conselho decidiu submeter
à aprovação dos Senhores Acionistas, na próxima Assembléia Extraordinária, uma proposta para adequação do limite autorizado para aumento do capital social, reduzindo para o máximo de 18.415.188 ações
preferenciais, sem reforma estatutária. VI - PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Como conseqüência das deliberações tomadas, os Srs. Conselheiros decidiram submeter à
apreciação dos senhores acionistas, que se reunirão em Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de agosto de 2005, as seguintes matérias: 1 - Aprovação do cancelamento de 819.188 ações
mantidas em Tesouraria, sendo 2.200 ações ordinárias e 816.988 ações
preferenciais e conseqüente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 5º - O capital integralizado é de R$ 343.597.962,60 (trezentos e
quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e
sessenta e dois reais e sessenta centavos), representado por
18.683.323 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e
vinte e três) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 9.207.594 (nove
milhões, duzentas e sete mil, quinhentas e noventa e quatro) ações ordinárias e 9.475.729 (nove milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil,
setecentas e vinte e nove) ações preferenciais." 2 - Alteração do limite
autorizado para aumento do capital social para adequação ao limite máximo permitido por lei e conseqüente alteração do caput do artigo 32 do
Estatuto Social que deverá passar a vigorar com a seguinte redação,
permanecendo inalterada a redação de seus respectivos parágrafos:
"Artigo 32 - O capital social poderá ser aumentado, mediante deliberação do Conselho de Administração, até o limite de 18.415.188 (dezoito milhões, quatrocentas e quinze mil, cento e oitenta e oito) ações
preferenciais, em uma ou mais parcelas, independentemente de reforma
estatutária." 3 - Consolidação do Estatuto Social. VII - CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os Senhores Conselheiros decidiram pela convocação da Assembléia Geral Extraordinária para o dia 31 de agosto de 2005, às 11:00 horas, na sede da
Sociedade. Por decisão unânime dos Conselheiros, foram aprovadas as
matérias colocadas em votação, autorizando-se a publicação e apresentação à Assembléia Geral Extraordinária da proposta do Conselho de
Administração. Ficam autorizados todos os departamentos envolvidos a
tomarem todas e quaisquer providências necessárias à implementação
de tais deliberações. Declaro que o extrato supra é parte da ata lavrada
no livro próprio. Campina Grande, 12 de agosto de 2005. Marcelo Pereira Malta de Araujo - Presidente do Conselho de Administração.
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