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Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
realizada em 18 de fevereiro de 2005 às 14:00 hs.
Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada na sede da Companhia,
na Rua Urussuí nº 300, São Paulo, SP, com a presença dos seguintes membros: Marcelo Pereira
Malta de Araujo, Eleazar de Carvalho Filho, Otto Werner Nolte, Paulo de Tarso de Camargo Opice,
Flavia Buarque de Almeida, Mauro Martin Costa, Luis Alberto Figueiredo de Sousa, Edy Luiz
Kogut e Lênin Florentino de Faria, dentre outros assuntos consta o seguinte: PROPOSTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA: Os Srs. Conselheiros decidiram também submeter à Assembléia Geral
Extraordinária, que se realizará no dia 1º de abril de 2005 às 9:00 horas, na sede da Companhia,
proposta de alteração da redação do artigo 22 e parágrafos do Estatuto Social da Companhia,
com objetivo de tornar permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Segue abaixo a redação
proposta: “Artigo 22 – O Conselho Fiscal, com as atribuições previstas em lei, terá caráter
permanente e será composto por um número mínimo de 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
membros suplentes e um número máximo de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) membros
suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, com mandato até a data da
Assembléia Geral Ordinária seguinte. § 1º- Os membros do Conselho Fiscal que estiverem no
exercício efetivo de suas funções, farão jus a honorários mensais fixados pela Assembléia Geral
que os eleger, observado o mínimo legal. § 2º - Caberá à Assembléia Geral Ordinária estabelecer
o número de membros do Conselho Fiscal, dentro dos limites previstos no “caput” deste artigo.”
Declaro que o extrato supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 18 de fevereiro
de 2005. Marcelo Pereira Malta de Araujo Presidente do Conselho de Administração

