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Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de março de 2003 às
15:00 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: Fernando Tigre de Barros
Rodrigues, José Édison Barros Franco, Otto Werner Nolte, Mauro Martin Costa, Luis Alberto Figueiredo de
Sousa, Francisco Silvério Morales Cespede, Edy Luiz Kogut e Lenin Florentino de Faria, onde foram
discutidos diversos assuntos, consta o seguinte: PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A
SER APRESENTADA À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Os Srs. Conselheiros decidiram submeter
à apreciação dos senhores acionistas que se reunirão em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no
próximo dia 25 de abril de 2003, as seguintes matérias: 1. Apreciação, discussão e votação do Relatório
Anual da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002; 2. Aprovação da destinação do saldo
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002, conforme proposta da
Administração registrada nas Demonstrações Financeiras, inclusive ratificando as distribuições de
dividendos deliberadas pelo Conselho de Administração, "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária,
em sua reunião realizada em 21 de fevereiro de 2003, bem como da retenção na conta de reserva do saldo
remanescente do lucro líquido para fazer frente ao Orçamento de Capital do ano de 2003, aprovado em
reunião realizada no dia 21 de fevereiro de 2003; 3. Eleição de 2 (dois) membros do Conselho de
Administração para substituição de cargos vagos, em cumprimento ao quorum estabelecido no "caput" do
Artigo 9º do Estatuto Social; 4. Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5. Fixação do
montante anual global da remuneração dos administradores. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA: Os Senhores Conselheiros decidiram pela convocação para realização da Assembléia Geral
Ordinária no dia 25 de abril de 2003, às 9:00 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 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.
FERNANDO TIGRE DE BARROS RODRIGUES
Presidente do Conselho de Administração
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