VULCABRAS|AZALEIA S.A.
CNPJ 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 14 dias do mês de janeiro de 2011, às
10h00min, na sede social da Companhia, localizada no Estado de São Paulo, na
cidade de Jundiaí, na Avenida Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama.
PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho da Administração: Srs. Pedro
Grendene Bartelle, Alexandre Grendene Bartelle, Milton Cardoso dos Santos Filho,
Hector Nuñez e Roberto Faldini.
MESA:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle que
convidou o Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho para secretariá-lo, respectivamente,
Presidente e 2º Vice- Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
Deliberar sobre (i) apreciação e aprovação da proposta de
ORDEM DO DIA:
alteração dos artigos 1º, parágrafo único; 12, VII; 17, “w”; 27 e 33 do Estatuto Social
da Companhia; (ii) ratificação da Proposta da Administração referente à destinação da
Reserva de Retenção de Lucros no valor de R$ 8.596.191,56 (oito milhões,
quinhentos e noventa e seis mil, cento e noventa e um Reais e cinqüenta e seis
centavos), constituída com base em orçamento de capital, conforme apresentado pela
Diretoria, em 20 de fevereiro de 2008; e (iii) convocação da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, nos termos do disposto no artigo 142, alínea “IV” da
Lei das Sociedades por Ações, a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2011, às
09h00min, para tratar das ordens do dia constantes do edital de convocação anexo à
presente ata como Anexo I.
DELIBERAÇOES:
Iniciados
unanimidade e sem reservas:
(i)

os

trabalhos,

os

conselheiros

deliberaram

à

apreciação e aprovação da proposta de alteração dos artigos 1º,
parágrafo único; 12, VII; 17, “w”; 27 e 33 do Estatuto Social da
Companhia, para que passem a fazer referência à denominação social
atualizada da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros;

(ii)

apreciação e aprovação da ratificação da Proposta da Administração
referente à destinação da Reserva de Retenção de Lucros no valor de
R$ 8.596.191,56 (oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e
noventa e um Reais e cinqüenta e seis centavos), constituída com base
em orçamento de capital, conforme apresentado pela Diretoria em 20
de fevereiro de 2008; e

(iii)

aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, nos termos do disposto no artigo 142, alínea “IV” da Lei
das Sociedades por Ações, a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2011,
às 09h00min, para tratar das ordens do dia constantes do edital de
convocação anexo à presente ata como Anexo I.

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da
qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo secretário
da reunião. Assinam o livro: Pedro Grendene Bartelle – Presidente; Milton Cardoso
dos Santos Filho – Secretário. Conselheiros presentes: PEDRO GRENDENE BARTELLE,
ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE, MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO, HECTOR
NUÑES e ROBERTO FALDINI.

“A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio”

MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
Secretário

