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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 11 de abril de 2011, às 11h15min, na filial da sociedade sita na Avenida Paulista, 854,
16º andar, em São Paulo, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração,
convocados pelo seu presidente, Sr. Masao Esaka, que, na forma estatutária, assumiu a
presidência dos trabalhos, tendo convidado a mim, Edinaldo Lemos Silva, para secretariar.
Aberta a sessão, o sr. presidente informou que a reunião tinha a finalidade de deliberar
sobre a destituição do Sr. Hayato Kato do cargo de Diretor desta sociedade, como medida
preparatória em virtude de seu regresso ao Japão em breve. Após discutido o assunto, os
membros deste conselho deliberaram que o Sr. Hayato Kato, japonês, casado, bacharel
em artes em administração, residente e domiciliado na Rua Afonso de Freitas, nº 686,
apto. 42, bairro Paraíso, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade de estrangeiro
RNE nº V314427-2, expedida por CGPI/DIREX/DPF, e do CPF nº 057.371.287-50, será
destituído do cargo de diretor desta sociedade a partir de 14 de abril de 2011, tendo o
sr. presidente determinado que fosse consignado em ata o reconhecimento da empresa
pelos relevantes serviços por ele prestados. Com a saída do Sr. Hayato Kato ficará vago o
cargo de diretor que será preenchido oportunamente. Na seqüência, passando para o
segundo item da pauta, o Senhor Presidente submeteu à apreciação dos demais membros
do Conselho o encerramento da filial da sociedade localizada na Avenida Takeo
Atomya, 594, Jardim Estoril, em Cornélio Procópio, PR, CEP 86300-000, inscrita no
CNPJ (MF) sob nº. 76.255.926/0017-57, arquivada na Junta Comercial do Paraná sob
NIRE nº 41900799394, em 09-04-2003. O capital social destacado para fins fiscais quando
da abertura da respectiva filial retornará para a Matriz. Submetido o assunto à deliberação,
os senhores conselheiros aprovaram por unanimidade encerrar a filial por atender aos
interesses da empresa. Nada mais havendo a tratar, o sr. presidente deu por encerrada a
sessão, da qual foi lavrada esta ata, que, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes,
ficando aprovada a omissão dessas assinaturas para fins de publicação. (a) Edinaldo Lemos
Silva – Secretário; Masao Esaka – Presidente; Takashi Kawano; Hayato Kato; Luiz Fernando
Júlio e Ichiro Maeda.
Certifico que a presente é cópia da ata lavrada à fl. 56 do Livro de Atas das Reuniões do
Conselho de Administração – nº. 04, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob
nº. 000558, em 08/06/2006.
São Paulo, 11 de abril de 2011.
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