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ATA DA TRICENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 29 de setembro de 2011, às 11h, na sede da sociedade sita na BR-369 (Rodovia Mello
Peixoto) km 88, Parque Industrial, em Cornélio Procópio, PR, 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, Fábio
Sato, para secretariar. Aberta a sessão, o Sr. Presidente submeteu à apreciação deste
Conselho o desligamento do Sr. Edinaldo Lemos Silva do cargo de diretor desta
sociedade, bem como da função de Diretor de Relações com Investidores, o que, após
discutido o assunto, decidiram que o Sr. Edinaldo Lemos Silva, brasileiro, casado pelo
regime de comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado Rua Sapucaia, nº
326, Edifício Central Park Mooca, Torre B4 - “The Mark”, 18º andar, apto. 182, Bairro
Mooca, em São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº 5.129.849-1 SSP/SP e
do CPF nº 446.040.098-72, será desligado desta sociedade, a partir de 01 de outubro de
2011, e determinou que fosse consignado em ata um voto de louvor pelos inestimáveis
serviços prestados à sociedade por aproximadamente 24 anos com elevado
profissionalismo. Com a saída do Sr. Edinaldo Lemos Silva, este Conselho nomeou o
Diretor Superintendente, Sr. Mário Ataru Abe,
brasileiro, casado pelo regime de
comunhão universal de bens, contador, residente e domiciliado na Rua Martim Peres, 139,
jardim da Saúde, em São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG nº. 5.771.548-8
SSP/SP e do CPF nº. 751.040.168-20, para exercer, cumulativamente, a função de
Diretor de Relações com Investidores, também a partir de 01 de outubro de 2011.
Quanto ao cargo de diretor da sociedade, ora vago, será preenchido oportunamente. 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) Fábio Sato – Secretário; Masao Esaka –
Presidente; Shigeto Shimizu; Luiz Fernando Júlio; Ichiro Maeda; Rodolpho Seigo
Takahashi; e Kiyoharu Ito.
Certifico que a presente é cópia da ata lavrada à fl. 67 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.

Cornélio Procópio, 29 de setembro de 2011.
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