LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº. 60.543.816/0001-93- NIRE Nº. 35.300.027.248
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2008
DATA, HORA
E LOCAL

28 de abril de 2008, às 10 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº. 2232, 9º. andar – Parte, São Paulo/SP.

QUORUM

Presentes acionistas conforme registro no livro de presença de acionistas, bem como
o

representante

legal

da

empresa

de

auditoria

independente

a

PricewaterhouseCoopers, e o Sr. José Leonardo Costa.
MESA

Presidente : Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino
Secretário : Sr. Sidnei Nunes

CONVOCAÇÃO

Realizada através de Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, nos dias 11, 12 e 15 de abril de 2008 e na Gazeta Mercantil nos dias
11, 14 e 15 de abril de 2008.

PUBLICAÇÕES

Publicações a que se refere o artigo 133, da Lei 6404/76 veiculadas nos dias 28 e 29
de março de 2008 e 01 de abril de 2008, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e
nos dias 28 e 31 de março e 01 de abril de 2008, na Gazeta Mercantil. Editais de
Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 11, 12 e
15 e na Gazeta Mercantil nos dias 11, 14 e 15 de abril de 2008 e Demonstrações
Financeiras publicadas na Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado de São
Paulo em 11 de abril de 2008.

ORDEM DO DIA E
DELIBERAÇÕES

1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E
DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS

RELATIVAS

AO

EXERCÍCIO

SOCIAL

ENCERRADO EM 31/12/2007.
Prestados todos os esclarecimentos solicitados e, apresentado o parecer do
Conselho Fiscal, foi aprovado, por unanimidade, sem qualquer ressalva, o Relatório
da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2007 e publicadas no Diário Oficial do Estado de São
Paulo e na Gazeta Mercantil na data acima.
2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
DIVIDENDOS.
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Após os esclarecimentos necessários, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte
destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2007, no valor de
R$344.472.265,57 (trezentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e
dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos) e da reserva
de reavaliação realizada no valor de R$601.950,51 (seiscentos e um mil, novecentos
e cinqüenta reais e cinqüenta e um centavos) : (a) R$17.223.613,28 (dezessete
milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e treze reais e vinte e oito centavos)
para a constituição de reserva legal; (b) R$15.013.586,11 (quinze milhões, treze mil,
quinhentos e oitenta e seis reais e onze centavos), para distribuição de dividendos,
sendo R$0,0157, por ação ordinária e R$ 0,0157, por ação preferencial; (c) R$
312.837.016,60 (trezentos e doze milhões, oitocentos e trinta e sete mil, dezesseis
reais e sessenta centavos), para a reserva de retenção de lucros, sendo
R$120.192.874,81 (cento e vinte milhões, cento e noventa e dois mil, oitocentos e
setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), para a reserva de lucros a realizar e
R$192.644.141,88 (cento e noventa e dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro
mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) para retenção de lucros.
:
3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DOS
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E, QUANTO A ESTES ÚLTIMOS DOS
RESPECTIVOS SUPLENTES, BEM COMO FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES.
Foram eleitos e/ou reeleitos, por unanimidade, os seguintes membros: 1.) Conselho
de Administração, com mandato de um ano, ou seja, até a próxima assembléia geral
ordinária:

como

Presidente:

CARLOS

FRANCISCO

RIBEIRO

JEREISSATI,

brasileiro, casado, economista, residente na Capital do Estado de São Paulo, com
domicílio na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº. 920 – 16º. andar, Vila Cordeiro, portador
da Carteira de Identidade RG nº 1.969.275 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº
000.365.013-87; como Primeiro Vice-Presidente: BALDOMERO BARBARÁ NETO,
brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.062.100
IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 007.962.637-87, residente e domiciliado na
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, 328, 12º andar; como
simplesmente conselheiros os senhores: JEAN-JACQUES FAUST, brasileiro,
casado, industrial, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na
Rua Almirante Pereira Guimarães, 28, apto. 801, portador da Carteira de Identidade
RG nº 08243542-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 703.124.787-04; LUIZ
RODRIGUES CORVO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de
Identidade RG nº 5.685.292-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 013.645.318-01,
residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Lorena,
1041, apto. 23; SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro, residente na
Capital do Estado de São Paulo, com domicílio na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº. 920
– 16º. andar, Vila Cordeiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.850.726SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 007.296.208-91; JOSÉ MARIA DE CESARINO
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HENRIQUES SOARES, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e
residente nesta Capital, na Alameda Tietê, n.º 488, 5º. andar, portador da cédula de
identidade de RG n.º 1.433.669-IFP/RJ e inscrito no CPF sob n.º 011.277.727-91;
PEDRO

JEREISSATI,

brasileiro,

casado,

administrador

de

empresas,

RG

16.226.645-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 135.520.678-25, com domicílio
na Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 – 16 andar e CARLOS JEREISSATI, brasileiro,
solteiro, maior, portador do RG 16.226.643-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.
146.626.458-67, com endereço na Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 – 16º andar – São
Paulo-SP. Foi aprovada, outrossim, por unanimidade, a fixação da remuneração
anual global do Conselho de Administração em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e
da Diretoria em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 2.) Foi requerida,
pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, a
instalação do Conselho Fiscal, com a consequente eleição dos seguintes membros,
com mandato de um ano, ou seja, até a próxima assembléia geral Ordinária: como
membros efetivos, eleitos pelos acionistas ordinarialistas RUI ORTIZ DE SIQUEIRA,
brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 3.373.772SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 036.761.298-49, residente na Capital do Estado
de São Paulo, com domicílio na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº. 920 – 16º. andar, Vila
Cordeiro e FERNANDA DUCLOS CARISIO, brasileira, solteira, maior, bancária e
economiária, RG 027561984 e inscrita no CPF/MF sob o n. 309.849.557/04, residente
e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Barão de Mesquita, 933/203 e,
eleito pelos acionistas preferencialistas, abstendo-se de votar o Fundo Fator Sinergia
III – Fundo de Investimento em Ações (“Fundo Fator”), o candidato indicado pela
Fundação Atlântico de Seguridade Social,

PAULO VIVAN, brasileiro, casado,

administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.384.377SSP/SP, inscrito no CPF/MF 373.617.598-15, residente e domiciliado na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua José Machado Ribeiro, nº. 71, como suplentes,
respeitada a ordem de eleição acima: MARIA FRANCISCA THEREZA FIUSA,
brasileira, advogada, divorciada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.747.668
e inscrita no CPF/MF sob nº 007.102.888-91, residente e domiciliada na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manuel, 600, apto. 73; ARMANDO DE
SANTI FILHO, brasileiro, casado, tecnólogo, portador do RG 5776079 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF 587.773.938-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Pereira de Andrade, 545 – Bloco B ap. 92; ANTONIO
ROBERTO CATALANO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Carmine Rocco, nº. 04, portador da Carteira
de Identidade RG nº 3.324.553 e inscrito no CPF/MF sob nº 232.384.108-49. Com a
palavra, a acionista preferencialista “Fundo Fator”, titular de 2,5% das ações
preferenciais, requereu, nos termos do artigo 141, parágrafo 4º, inciso II a eleição em
separado de um representante dos preferencialistas no Conselho de Administração,
por entender estarem presentes acionistas preferencialistas representantes de mais
de 10% do capital social. O Presidente da assembléia esclareceu que a acionista
Página 3 de 5

“Fundo Fator” carecia de tal direito, vez que o quorum exigido para o seu exercício é o
correspondente a todas as ações preferenciais que eventualmente tenham solicitado,
em assembléia, tal exercício, o que ocorreu apenas e exclusivamente de sua parte, já
que os demais acionistas preferencialistas presentes não fizeram uso desta
faculdade. O Fundo Fator requereu que sua manifestação fosse recebida como
protesto. Foi aprovada, outrossim, por unanimidade, a remuneração anual global do
Conselho Fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
EM AGE

1) Alteração da denominação social da Companhia e a conseqüente alteração
do artigo 1º do Estatuto Social
Foi aprovada, por unanimidade de votos, a alteração da denominação social da
companhia, que passará a ser JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A, com a
conseqüente alteração do artigo 1º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a
seguinte nova redação: “Sob a denominação de JEREISSATI PARTICIPAÇÕES
S.A, reger-se-á esta sociedade pelo presente Estatuto e pelas disposições legais
aplicáveis”
2)

Alteração do endereço da sede da Companhia e a conseqüente

alteração do artigo 2º do Estatuto Social.
Foi aprovada, por unanimidade de votos, a alteração do endereço da sede da
companhia, que passará a localizar-se na Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 – 16º andar –
parte. Consequentemente, o artigo 2º do Estatuto Social passa a viger com a
seguinte nova redação: “A sede da sociedade é na Capital do Estado de São Paulo,
na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 920, 16º andar – parte, podendo ser criadas e
encerradas filiais, agências, escritórios de representação e depósitos, em qualquer
parte do território nacional ou no exterior, quando os interesses sociais assim o
determinarem, a juízo e por deliberação da Diretoria.”

OBSERVAÇOES:

Foi decidido pelos acionistas que a partir da presente data, as publicações da
companhia serão veiculadas nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e
Valor Econômico. A presente ata ainda será publicada na Gazeta Mercantil.

ASSINATURAS:

Aparecido Carlos Correia Galdino

Sidnei Nunes

Presidente

Secretário
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ACIONISTAS:

p/ CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
p/ JP SUL PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S.A.
p/ ITATINGA SOCIEDADE COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA S.A.
p/ SOCIEDADE FIDUCIÁRIA BRASILEIRA S.A.
Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa e Caroline Hissatsugui

p/ CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
Kátia Luzia Antunes Bittencourt

p/ FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
Joanna Picarelli Ribeiro Porto

p/ FUNDO FATOR SINERGIA III – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Eduardo Boccuzzi

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Sr. José Leonardo Costa
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