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DE PROCURAgoES 
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N° ORDEM 
N° GERAL 

TRASLADO 

(974 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CAXIAS DO SUL 
	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
	

2° TABELIONATO 

N °  DE ORDEM:083 - N °  GERAL:35.868 - INSTRUMENTO 

PUBLIC() DE PROCURAcAO que faz PISANI PLASTICOS S.A., 

na forma abaixo. SAIBAM os que este instrumento 

virem, que aos tres (03) dias do mes de abril, do ano 

de dois mil e quatorze (2014), nesta cidade de Caxias 

do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, em diligencia 

feita junto empresa, compareceu como outorgante, 

PISANI PLASTICOS S.A.,  pessoa juridica de direito 

privado, corn sede e foro juridico nesta cidade, na BR 

116, Km. 146,3, no 15.602, inscrita no CNPJ sob n° 

87.833.737/0001-73, sucessora de PLASTICOS PISANI 

S/A, LINPAC PISANI LTDA e PISANI INDUSTRIA DE 

PLASTICOS LTDA., neste ato representada por seus 

Administradores, PAULO FRANCISCO WEBBER, brasileiro, 

casado, Administrador de Empresas, portador da 

Carteira de Identidade n° 6021311763-SSP/RS, inscrito 

no CPF sob n° 235.921.500/06, residente e domiciliado 

nesta cidade, na Avenida Julio de Castilhos, n° 951, 

apto. 1004 e VASCO JOSE BOSI, brasileiro, divorciado, 

Industrial, portador da Carteira de Identidade RG n° 

1008981068, inscrito no CPF sob n° 280.729.010-87, 

residente e domiciliado em Porto Alegre-RS., na Rua 

Eudoro Berlinck, n° 77, apto. 402, Bairro 

Auxiliadora, aqui de passagem; como se faz certo, 

conforme 5a Alteragao do Contrato Social de 

Assembleia Geral Extraordinaria de Transformagao do 

Tipo Juridico da Sociedade em Sociedade por Agoes e 

Incorporagao de Sociedade, publicada em 05 de Maio de 

2010 - Porto Alegre-RS., no Diario Oficial da 

Industria e Comercio, devidamente arquivada e 

registrada nestas Notas, em data de 12.04.2013, no 

Livro no 37, sob numero de Ordem: 386; Os presentes, 

juridicamente capazes e identificados documentalmente 

por quem esta subscreve, do que da fe, perante a 

qual, por eles foi dito que na condigao de 

representantes legais da outorgante, disseram que 

nomeiam e constituem seu bastante procurador, CESAR 

LUIS CARRARD,  brasileiro, casado, Supervisor de 

Recursos Humanos, portador da Carteira de Identidade 

no 6007281626-SSP/RS, inscrito no CPF sob n ° 

 281.272.690-34 residente e domiciliado nesta cidade, 

a quem confere poderes para o fim especial de 

represents-la em qualquer do territorio nacional, 
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(30/04/2015). Feita conforme minuta apresentada. 

ASSIM, pediram esta escritura em notas, a qual, 
depois de digitada, foi por quem esta subscreve lida 

em voz alta, acharam conforme, aceitaram, ratificam e 

assinam. Fica dispensado o comparecimento das 

testemunhas. 	Eu, 	Elaine 	de 	Fatima 	Pistor, 

Datilografa, a digitei. E eu, ANA LUCIA PASA BIAGGIO, 

Tabelia 	Substituta, 	a 	subscrevo 	e 	assino. 

Emolumentos: Procuragao: R$ 51,20 

(0128.04.1200002.02233 = R$ 0,70); Diligencia: R$ 

25,80 (0128.03.1300007.08388 R$ 0,55); 

Processamento eletranico: R$ 3,40 

(0128.01.1400001.41432 = R$ 0,30). Caxias do Sul, 3 

de abril de 2014. CERTIFICO e dou fe que a presente 

escritura foi assinada por mim, que a subscrevo e 

pelas partes na forma acima mencionada. Trasladada na 

mesma data. 

EM TESTEMUNHO 	DA VERDADE 

ANA LUCIA PASA BIAGGIO 
Tabelia Substituta 

CAXIAS DO SUL 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 2° TABELIONATO 
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CARTORIO BALEN 
Jussara Luz Balen 	 Rua Marque. serval, 1439 

Ecilficio Centro Executiv0 Catedral 

,rax/Fone: 1.54) 3221.2727 
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H1 	
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JOSE TADEU JACOBY 
SECRET/RIO-GERPL 

4.0 76 

PISANI PLASTICOS S.A. 

CNPJ N2 87.833.737/0001-73 
NI RE: 433.000.198-70 

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA 

Aos 07 dias do mes de janeiro de 2014, as 15horas, reuniram-se na sede da PISANI PLASTICOS 

S.A., na Rodovia BR 116, km 146,3, Bairro Sao Ciro, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul, PAULO FRANCISCO WEBBER, brasileiro, casado, engenheiro mecanico, 

residente e domiciliado na Av. Independencia, n 0  2.052, apto. 71, Bairro Cristo Redentor, em 

Caxias do Sul, RS, Carteira de Identidade n 0  6021311763, expedida pela SSP-RS e inscrito no CPF 

sob o n 2  235.921.500-06 e VASCO JOSE BOSI, brasileiro, divorciado, industrial, residente e 

domiciliado na Rua Eudoro Berlinck, n 0  77, Apto. 402, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-030, em 

Porto Alegre, RS, portador da Carteira de Identidade RG n 2  1008981068, SSP/RS, e inscrito no 

CPF sob o n 2  280.729.010-87, para firmar o presente TERMO DE POSSE, nos cargos de Diretor 

Presidente e Diretor, respectivamente, da PISANI PLASTICOS S.A., eleitos pelo Conselho de 

Administragao na reuniao realizada em 07 de janeiro de 2014. Ao mesmo tempo em que 

tomaram posse nos cargos de Diretor, e em atendimento a legislagao vigente, prestaram as 

seguintes declaragoes: a) que nao estao impedidos, suspensos e inabilitados, por lei, de exercer 

cargos de administragao; b) que nao foram condenados por crimes de natureza infamante ou 

de contravengao de conteudo economic°, ou a pena criminal que vede o acesso a cargos 

publicos, nem foram declarados falidos, insolventes ou incapazes de exercerem seus direitos 

civis; que indicam o enderego residencial de cada urn, ja referido no preambulo, como 

domicilio no qual receberao as citagoes e intimagoes em eventuais processos administrativos e 

judiciais relativos a atos de sua gesfao, comprometendo-se a comunicar, por escrito a 

cornpanhia, qualquer alteragao do referido domicilio. Assumiram, ainda, o compromisso de 

cumprir a lei e as disposigoes desta sociedade no exercicio de suas fungoes, exercendo suas 

atribuigOes para os devidos fins e no exclusivo interesse da sociedade. Nada mais havendo a 

tratar, lavrou-se o presente TERMO DE POSSE que vai assinado pelos Diretores. Caxias do Sul, 

RS, 07 de janeiro-de 2014. 
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