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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30.03.2016, ÀS 14 HORAS
a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2015;
b) Destinação do lucro líquido do exercício, bem como a ratificação da deliberação tomada pelo
Conselho de Administração na reunião realizada no dia 23.02.2015, que autorizou o
pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio e de dividendos, no valor total
de R$43.301.422,69, valor esse imputado aos dividendos por conta do exercício 2015, e já
pagos em 30.06.2015 e 30.09.2015, à razão de R$0,0243 por ação. Ratificada, também, a
deliberação do Conselho de Administração tomada na reunião realizada no dia 19 de fevereiro
de 2016, que deliberou pelo não pagamento de dividendos complementares, uma vez o valor
já pago aos acionistas a título de juros sobre o capital/dividendos corresponde a 49,80% do
lucro líquido do exercício. O valor total dos dividendos e juros sobre o capital próprio imputados
aos dividendos obrigatórios declarados antecipadamente por conta do exercício 2015
representa 49,80% do lucro líquido, sendo que o valor líquido dos referidos juros e dividendos
representa 42,33% do lucro líquido do exercício;
c) Eleição dos membros do Conselho Eleição dos membros do Conselho de Administração, para
um mandato de dois anos: foram eleitos os indicados pelos controladores: Paulo Cezar da
Silva Nunes (independente), Oscar de Paula Bernardes Neto, Luciano Moises Bado, Carlos
Alberto Casiraghi e Flavio Cesar Maia Luz (independente); o indicado pelos minoritários: Odair
Lucietto (independente); e indicada pelos detentores de ações preferenciais, Luiza Damasio
Ribeiro do Rosário (independente);
d) Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, Marisa Minzoni, indicada pelos acionistas
minoritários, Egon Handel, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, e
Francisco Sergio Quintana da Rosa, indicado pelos acionistas controladores, e como
respectivos membros suplentes, Marco Antonio da Silva, Vanderlei Dominguez da Rosa e
Sérvulo Luiz Zardin;
e) Remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício, fixada em
R$559.000,00.
f) Remuneração global mensal dos administradores, fixada em até R$750.000,00;
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