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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

1. REALIZAÇÃO: Em 27 de agosto de 2012, às 14h00min, na sede da Companhia na Av. Sen. 

Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS). 

 
2. PRESENÇAS: A totalidade dos membros que compõem o Conselho de Administração. 

 
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. PAULO VICENTE SPERB, Presidente e Sr. AGOSTINHO DALLA 

VALLE, Secretário. 
 

4. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos: 

a) Aprovar a lavratura e publicação da presente ata nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei 
6404/76; 
b) Eleger Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente ERNANI 
CATALANI FILHO, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Econômicas, RG 127149107, SSP-SP, 

CPF 046.823.318-09, residente e domiciliado na Rua Henrique Sertório, 287/204, Bairro Tatuapé, 

na cidade São Paulo (SP), CEP 03066-065 e AGOSTINHO DALLA VALLE, brasileiro, casado, 
Administrador de Empresas, RG 8258469, SSP-SP e CPF 117.713.990-15, residente e domiciliado 

na Trav. Colônia, 75, Bairro Jardim Lindóia, na cidade de Porto Alegre (RS), CEP 91050-200; 
c) Eleger, o Sr. ERNANI CATALANI FILHO, já qualificado, como Diretor Presidente, com 

mandato de 1 (um) ano a contar desta data, até a posse do substituto, cuja eleição ocorrerá após 
a AGO que aprovar as contas do exercício de 2012. O diretor eleito declara para todos os fins e 

efeitos legais que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de 

exercer atividades mercantis; 
d) Aprovar, após minuciosa análise da exposição justificativa da Administração da Companhia 

visando atender a necessidade de recursos financeiros para atender “Plano Estratégico de 
Recuperação de companhias controladas” e manifestação do Conselho Fiscal, o aumento do Capital 

Social da Companhia de R$ 83.593.000,00 para R$ 120.107.800,00, conforme autorização 

expressa no art. 6º do Estatuto Social da Companhia, mediante a emissão particular de 
202.860.000 (duzentos e dois milhões e oitocentos e sessenta mil) ações Ordinárias Nominativas 

Escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,18 (dezoito centavos de real), cada 
ação, integralizáveis no ato da subscrição, em moeda corrente nacional. 

d.1 – A subscrição será efetivada através de Boletim próprio de conformidade com as instruções 

que serão encaminhadas, por via postal, aos acionistas pelo Itaú Unibanco S/A., responsável pela 
prestação de serviços aos acionistas. Aqueles que não receberem os citados formulários, deverão 

comparecer a um dos locais de atendimento do Itaú Unibanco S/A., para providenciarem em 
tempo hábil a atualização de seu cadastro/posição de ações e emissão do Boletim de Subscrição. 

d.2 – Fica assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência de subscrição, pelo 
prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do Aviso aos Acionistas (30/08/2012 a 

01/10/2012), de acordo com o previsto no Estatuto Social e na legislação vigente. Cada acionista 

terá direito de subscrição de 40% (quarenta por cento) das ações possuídas, ou seja, 02 (duas) 
ações para cada 05 (cinco) ações possuídas, independente de classe. 

d.3 – As ações decorrentes dessa emissão farão jus a todos os benefícios, dividendos, 
bonificações, desdobramentos, etc., que vierem a ser deliberados após a homologação do presente 

aumento de capital. 

d.4 – Os acionistas que optarem por subscrição de sobras de ações poderão subscrevê-las em 
períodos subsequentes a serem fixados e noticiados após o encerramento do período de 

preferência. 
d.5 – O saldo não rateado, após sucessivas ofertas, será vendido em bolsa, segundo previsto na 

legislação pertinente.  
e) Validar todas as deliberações do Conselho de Administração até a presente data. 
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5. ENCERRAMENTO: Esgotados os assuntos da ordem do dia a reunião foi suspensa para a 

lavratura da presente ata que, após lida e em tudo achada conforme, é ratificada e assinada pelos 
presentes, dela tirando-se cópias para os fins legais. 

 

6. ASSINATURAS: Paulo Vicente Sperb, Presidente; Agostinho Dalla Valle, Secretário. 
Conselheiros: Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger; Paulo Vicente Sperb; Chao En Ming; Ernani Catalani 

Filho; Agostinho Dalla Valle e Peter Edward Cortes Marsden Wilson. 
 

7. DECLARAÇÃO: Na qualidade de secretário da reunião declaro que a presente ata é cópia fiel 

da transcrita no livro próprio e as assinaturas nela apostas e retro transcritas são autenticas. 
 

Lajeado (RS), 27 de agosto de 2012. 
 

 
 

AGOSTINHO DALLA VALLE 
Secretário da reunião 

 


