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ATA DA QUADRICENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 03 de abril de 2014, às 10h, em sua filial 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, Ana Cristina Roda Buono, para secretariar. Declarada
aberta a sessão, o Sr. Presidente esclareceu que a reunião tinha a finalidade de apreciar as
cartas de renúncia dos Conselheiros Srs. Ivaldo Fioravanti e Yoji Ibuki aos cargos que
ocupavam no Conselho de Administração, os quais foram eleitos na Quadragésima Quinta
Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2012, cuja ata encontra-se
arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 20123628814, de 17/05/2012. Após
discutir o assunto, os membros deste Conselho aceitaram os pedidos de renúncia aos
respectivos cargos solicitados pelo Sr. Ivaldo Fioravanti, brasileiro, divorciado,
economista, portador da cédula de identidade RG nº. 596.340-0 SSP/PR e do CPF nº.
119.954.249-00, residente e domiciliado na Rua Santos, 536, apto. 81, em Londrina, PR, e
pelo Sr. Yoji Ibuki, japonês, casado, bacharel em artes em economia, com domicílio na
Avenida Paulista, 854, 12º andar, Bela Vista, em São Paulo, SP, portador da cédula de
identidade para estrangeiro RNE nº V743266-X, expedida por CGPI/DIREX/DPF, e do
CPF nº 234.848.468-44, ratificando a saída dos mesmos a partir de 31 de março de
2014, data em que a empresa tomou ciência das referidas cartas. O Sr. Presidente
determinou que fossem consignados nesta ata os sinceros agradecimentos aos colegas que
deixam este Conselho pelos trabalhos por eles realizados. Com a saída dos Srs. Ivaldo
Fioravanti e Yoji Ibuki ficarão vagos dois cargos de conselheiro de administração.
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) Ana Cristina R. Buono –
Secretária; Masao Esaka – Presidente; Shigeto Shimizu; Yoshihide Kimura; e Koji
Miyake.
Certifico que a presente é cópia da ata lavrada às fls. 33 e 34 do Livro de Atas das
Reuniões do Conselho de Administração – nº. 05, registrado na Junta Comercial do Estado
do Paraná sob nº. 12/056346-0, em 21/05/2012.

São Paulo, 03 de abril de 2014.
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