MARISA LOJAS S.A.
CNPJ/MF nº 61.189.288/0001-89
NIRE 35.300.374.801
Companhia Aberta

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
1.
OBJETO
1.1.
O presente Regimento Interno, aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de
março de 2019 (“Regimento”), disciplina o funcionamento, responsabilidades, competências e atribuições do
Conselho de Administração (“Conselho”), bem como o relacionamento entre o Conselho e os demais órgãos
sociais da Marisa Lojas S.A. (“Companhia”).
2.
PRINCÍPIOS
2.1.
O Conselho, no exercício de suas funções, deverá agir em estrita conformidade com a missão e os valores
da Companhia e conduzir seus trabalhos de acordo com as melhores práticas de governança corporativa, das
disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades Anônimas”),
da regulamentação emitida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), do Regulamento do Novo Mercado da
B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, em vigor a partir de 02 de janeiro de 2018 (“Regulamento do Novo Mercado”),
do Estatuto Social e de acordo de acionistas da Companhia.
3.
MISSÃO
3.1.
O Conselho tem como missão proteger e valorizar o patrimônio da Companhia e maximizar, por meio da
atuação da Diretoria, o retorno sobre os investimentos, acompanhando regularmente a evolução dos negócios da
Companhia, de suas controladas e coligadas, através de avaliações trimestrais de seu desempenho.
4.
ESCOPO
4.1.
O Conselho deve estabelecer a orientação geral dos negócios da Companhia e decidir sobre questões
estratégicas, sendo sua atuação guiada pelas seguintes diretrizes:
(i)

promover a consecução do objeto social da Companhia e de suas controladas e zelar pela observância dos
seus limites;

(ii)

zelar pelos interesses da Companhia e dos acionistas, levando em consideração também os interesses das
demais partes interessadas, monitorando o relacionamento entre eles;

(iii) zelar pela perenidade da Companhia, dentro de uma perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade,
que incorpore considerações de ordem econômica, social, ambiental e de boa governança corporativa, na
definição dos negócios e operações;
(iv)

formular diretrizes para a gestão da Companhia e de suas controladas;

(v)

zelar pelos valores e propósitos da Companhia e formular suas diretrizes estratégicas, com o apoio dos
Comitês com expertise técnica específica, incluindo os Comitês de Estratégia, Finanças, Gestão de Pessoas
e de Auditoria e Riscos, inclusive no que se refere ao planejamento estratégico e ao orçamento anual;

(vi)

cuidar para que as estratégias e diretrizes sejam efetivamente implementadas pela Diretoria, apoiar e
supervisionar continuamente a gestão dos negócios da Companhia, inclusive no tocante aos riscos e às
pessoas, sem, todavia, interferir em assuntos operacionais;
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(vii) zelar para que a Diretoria da Companhia adote uma estrutura de gestão ágil, composta por profissionais
qualificados e de reputação ilibada, compatível com os segmentos de negócio de atuação da Companhia;
(viii) prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou divergência de opiniões, de maneira que o
interesse da Companhia sempre prevaleça; e
(ix)

manter e revisar periodicamente diretrizes de governança corporativa e políticas, assim como monitorar
sua observância na Companhia.

4.2.
Além das demais restrições previstas na legislação em vigor, no Estatuto Social e/ou no Acordo de
Acionistas da Companhia, não pode ser eleito para o Conselho, salvo dispensa da Assembleia Geral, pessoa que
(i) ocupe cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou
representar interesse conflitante com a Companhia; não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do
Conselho de administração nos casos em que se configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de
impedimento.
4.3.
O membro do Conselho não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho
relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com a Companhia, devendo
afastar-se das discussões e ficando expressamente vedado o exercício do seu direito de voto, sem descuidar dos
seus deveres legais. Na hipótese de tal regra não ser observada por qualquer Conselheiro, o mesmo será
imediatamente destituído de seu cargo, respondendo pelos danos que sua atitude comprovadamente causar à
Companhia.
4.4.
O Conselho deverá aprovar as políticas da Companhia exigidas por lei e pela regulamentação aplicável,
incluindo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Política de Remuneração;
Política de Indicação;
Política de Gerenciamento de Riscos;
Política de Transações com Partes Relacionadas; e
Política de Negociação de Valores Mobiliários.

4.4.1. As políticas mencionadas no item 4.4 acima deverão ser de caráter público, salvo quando coloquem em
risco interesse legítimo da Companhia, devendo o Conselho estabelecer os ciclos de sua revisão e atualização.
5.
COMPETÊNCIA
5.1.
No exercício das competências previstas no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, compete ao
Conselho, além das competências atribuídas pela lei aplicável:
(i)

a eleição e destituição do Diretor Presidente da Companhia, bem como os demais Diretores da Companhia
(após ouvir as indicações apresentadas pelo Diretor Presidente), e atribuição, aos diretores eleitos, das
suas respectivas funções, observado o disposto no Estatuto Social;

(ii)

a prática ou aprovação, pelas sociedades controladas da Companhia, de qualquer dos atos listados no
artigo 12 ou no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia;

(iii) definição do voto a ser proferido pelos representantes da Companhia, ou pelos conselheiros das
sociedades controladas da Companhia que tenham sido indicados pela Companhia, em quaisquer
Assembleias Gerais, reuniões de sócios ou reuniões da administração das sociedades controladas da
Companhia;
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(iv)

aprovação de acordos de acionistas das sociedades controladas da Companhia a serem celebrados pela
Companhia;

(v)

associação da Companhia com outras sociedades para a formação de parcerias, consórcios ou joint
ventures;

(vi)

a outorga de opção de compra ou subscrição de ações, de acordo com o plano de outorga de opção de
compra de ações aprovado em Assembleia Geral, a seus administradores e empregados, assim como aos
administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente,
pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas quando da outorga ou do exercício das
opções, observado o saldo do limite do capital autorizado na data da outorga das referidas opções de
compra ou subscrição de ações;

(vii) aprovação, monitoramento e alteração da estratégia de negócios, do orçamento anual, bem como
quaisquer planos de estratégia, de investimentos, anuais e/ou plurianuais, e projetos de expansão da
Companhia, e definição da política geral de remuneração, demais políticas gerais de recursos humanos,
de gerenciamento de riscos, de transações com partes relacionadas e de negociação de valores
mobiliários da Companhia;
(viii) definição acerca da forma de operacionalização dos orçamentos aprovados e de aprovação por exceção;
(ix)

distribuição, entre os administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia, da remuneração
global anual estabelecida pela Assembleia Geral;

(x)

orientação aos administradores da Companhia e das sociedades controladas, coligadas, afiliadas ou
subsidiárias da Companhia para a preparação e direcionamento do plano para mapeamento e gestão de
riscos empresariais e, definição de ações para controlá-los e ou minimizá-los;

(xi)

contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais;

(xii) manifestação favorável ou contrária a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha
por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em
até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar,
no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse
do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de
Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela CVM.
(xiii) criação e encerramento de comitês e/ou grupos de trabalho, definindo, ainda, a sua composição,

regimento, remuneração e escopo de trabalho, observado o disposto no Estatuto Social;
(xiv) definição dos critérios para abertura e fechamento de lojas;
(xv) aprovação das informações mensais (quando houver substancial variação em relação ao orçamento) e
das informações trimestrais completas (inclusive relatórios gerenciais e oficiais) da Companhia e de suas
sociedades controladas, coligadas, afiliadas ou subsidiárias;
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(xvi) aprovação de proposta para distribuição de dividendos intercalares ou intermediários (ad referendum da
Assembleia Geral de Acionistas), ou pagamento de juros sobre o capital próprio com base em balanços
semestrais, trimestrais ou mensais da Companhia;
(xvii) aquisição de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento
ou alienação, desde que observadas as formalidades previstas no artigo 30 da Lei das Sociedades
Anônimas e regulamentação pertinente da CVM;
(xviii)
emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo 6º do Estatuto Social, fixando
as condições de emissão, inclusive preço e prazo de integralização, podendo, ainda, excluir ou reduzir o
prazo para exercício do direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures
conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante
permuta de ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;
(xix) emissão de bônus de subscrição, nos termos do Estatuto Social;
(xx) emissão de debêntures simples, conversíveis ou não em ações ordinárias da Companhia, sendo que no
caso de emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias da Companhia o Conselho de
Administração está obrigado a observar o limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social;
(xxi) estabelecimento das alçadas da Diretoria para contratação de quaisquer captações públicas de recursos
no mercado de capitais e a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação pública de
recursos, sejam bonds, notes, commercial papers, e outros de uso comum no mercado de capitais,
deliberando ainda sobre as suas condições de emissão e resgate, em conformidade com o disposto na
Política de Gestão Financeira da Companhia;
(xxii) aprovação de operações de natureza financeira envolvendo a Companhia, cujo valor represente
individualmente ou num conjunto de atos relacionados realizados num mesmo exercício social, quantia
superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
(xxiii)assinatura de contratos ou compromissos para assunção de responsabilidade, dívidas ou obrigações,
envolvendo individualmente ou num conjunto de atos relacionados realizados num mesmo exercício
social, quantia superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), observado o item “xxii” acima;
(xxiv) a alienação, compra, venda, locação, doação ou oneração, direta ou indiretamente, a qualquer título e por
qualquer valor, de participações societárias pela Companhia, bem como a constituição de subsidiárias;
(xxv) concessão de avais, fianças ou outras garantias em relação a obrigações de terceiros, inclusive
controladas das Companhias ou sociedades coligadas, exceto no que se refere a garantias prestadas
dentro do curso normal de negócios;
(xxvi) realização de qualquer negócio envolvendo a Companhia e qualquer das controladas da Companhia, ou
qualquer de seus acionistas, diretos ou indiretos, ou administradores, ou sociedades controladas, direta
ou indiretamente, por suas controladas, ou seus acionistas ou administradores;
(xxvii)

escolha e substituição dos auditores independentes;

(xxviii)

aprovação do código de conduta da Companhia;

(xxix) aprovação e alteração do presente Regimento;
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(xxx) qualquer alteração nas práticas contábeis ou tributárias, bem como na política de distribuição de
resultados e/ou retenção de lucros da Companhia; e
(xxxi) aprovação de transações com partes relacionadas de montante relevante, nos termos da Política de
Transações com Partes Relacionadas.
6.
COMPOSIÇÃO
6.1.
O Conselho será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros, todos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
6.2.
Os membros do Conselho são investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de Termo de Posse,
que ficará disponível aos Conselheiros imediatamente após a sua eleição e que contemplará sua sujeição à
cláusula compromissória de juízo arbitral do Estatuto Social, devendo cumprir as regras estabelecidas no
Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social e nos Regimentos Internos, Políticas e Código de Conduta da
Companhia. Os Conselheiros devem fornecer, também, uma declaração de desimpedimento para o exercício do
cargo feita sob as penas da Lei das Sociedades Anônimas, que poderá ser feita em instrumento próprio ou em
conjunto com o Termo de Posse, que ficará arquivada na sede da Companhia. Os Termos de Posse serão lavrados
no livro de atas do Conselho.
6.2.1. Não obstante o disposto no item 6.2, os Conselheiros, desde já, se comprometem a assinar quaisquer
outros documentos necessários à sua investidura, nos termos da legislação aplicável e das normas internas da
Companhia.
6.3.
Dos membros do Conselho, na quantidade mínima de 2 (dois) ou o equivalente a 20% (vinte porcento), o
que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado,
e expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também caracterizado
como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§4º e 5º da Lei
das Sociedades Anônimas, nos termos do §3º do artigo 16 do Regulamento do Novo Mercado.
6.3.1. Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo acima, resultar número
fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
6.3.2. Constará da proposta da administração referente à Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho,
sua manifestação a respeito (i) da aderência de cada candidato ao cargo de membro do Conselho à Política de
Indicação da Companhia; e (ii) das razões, à luz do disposto no Regulamento do Novo Mercado e na declaração
prevista em seu artigo 17, pelas quais se verifica o enquadramento de cada candidato como Conselheiro
Independente.
6.4.
O Presidente do Conselho será eleito em reunião realizada pelo Conselho. Referida eleição se dará pela
maioria simples dos Conselheiros presentes à primeira reunião após a eleição dos seus membros em Assembleia
Geral.
6.5.
A indicação de membros do Conselho da Companhia, incluindo os membros independentes, deverá
considerar os seguintes critérios, além dos requisitos legais, regulamentares, e daqueles expressos no Estatuto
Social da Companhia, na Política de Indicação e no Regulamento do Novo Mercado:
(i)

o número de posições a serem preenchidas, bem como a composição atual do Conselho;

(ii)

a estratégia e objetivos da Companhia e do Conselho; e
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(iii)

a complementaridade e diversidade de experiências, considerando os demais membros do Conselho,
formação acadêmica, disponibilidade de tempo para o desempenho da função, ética, diligência,
competência, experiências prévias e trajetória profissional, conhecimento das normas de governança
corporativa e das responsabilidades fiduciárias próprias de membros da administração, reputação
ilibada, integridade pessoal, moral e profissional, independência, área de especialização, capacidade de
agregar e contribuir e experiência corporativa.

6.6.
Ocorrendo vacância no Conselho que não resulte em composição inferior à maioria dos cargos do órgão,
de acordo com o número de Conselheiros efetivos deliberado pela Assembleia Geral, os demais membros do
Conselho poderão (i) nomear substituto(s), que deverão permanecer no cargo até o final do mandato do(s)
membro(s) substituído(s); ou (ii) optar por deixar vago(s) o(s) cargo(s) do(s) membro(s) vacante(s), desde que
seja respeitado o número de membros previsto no item 6.1.
6.6.1. Ocorrendo vacância no Conselho que resulte em composição inferior à maioria dos cargos do órgão, de
acordo com o número de Conselheiros efetivos deliberado pela Assembleia Geral, o Conselho deverá convocar
Assembleia Geral para eleger substituto(s) que deverão permanecer no cargo até o final do mandato do(s)
membro(s) substituído(s).
6.6.2. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, as funções do Presidente serão
exercidas por outro membro do Conselho indicado pelo Presidente. Em caso de ausência de indicação, os
Conselheiros presentes elegerão o presidente da reunião.
7.
DEVERES DOS MEMBROS DO CONSELHO
7.1.
É dever de todo Conselheiro, além daqueles previstos na Lei das Sociedades Anônimas, no Regulamento
do Novo Mercado, na regulamentação aplicável e no Estatuto Social:
(i)

atuar no Conselho buscando a criação de valor para a Companhia e em defesa dos interesses de longo
prazo da Companhia e de seus acionistas;

(ii)

comparecer às reuniões do Conselho devidamente preparado, tendo examinado os documentos postos à
disposição, e delas participar ativa e diligentemente;

(iii) manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Companhia a que tiver acesso em razão do exercício
do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria,
utilizando referida informação somente para o exercício de suas funções de Conselheiro, sob pena de
responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;
(iv)

abster-se, salvo mediante aprovação prévia e específica do Conselho, de intervir, isoladamente ou em
conjunto com terceiro, (a) em quaisquer negócios conduzidos com a Companhia, suas controladas e
coligadas, ou com seu acionista controlador, e (b) em quaisquer negócios entre a Companhia e (b.1)
sociedades controladas ou coligadas, ou (b.2) sociedades de cujo controle participem os administradores
ou o acionista controlador, ou (b.3) outras sociedades que, com qualquer dessas pessoas, integrem o
mesmo grupo de fato ou de direito;

(v)

declarar, previamente à deliberação que, por qualquer motivo, tem interesse particular ou conflitante
com o da Companhia quanto a determinada matéria submetida à sua apreciação, abstendo-se de sua
discussão e voto; e

(vi)

zelar pela adoção e cumprimento das boas práticas de governança corporativa pela Companhia.

8.

PRESIDENTE DO CONSELHO
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8.1.
O Presidente do Conselho tem as seguintes atribuições, além daquelas previstas na Lei das Sociedades
Anônimas, no Regulamento do Novo Mercado, na regulamentação aplicável e no Estatuto Social:
(i)

assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão;

(ii)

compatibilizar as atividades do Conselho com os interesses da Companhia, dos seus acionistas e das
demais partes interessadas;

(iii) designar o(a) Secretario(a) que terá as atribuições conferidas pelo presente Regimento;
(iv)

cumprir e fazer cumprir presente Regimento;

(v)

estruturar e coordenar um processo de avaliação dos membros do Conselho, seus Comitês e da Diretoria,
estabelecendo suas diretrizes e se assegurando de seu amplo conhecimento pelos membros da
administração da Companhia, especialmente do Diretor de Relações com Investidores, a fim de permitir
que referido processo seja divulgado no Formulário de Referência da Companhia, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado;

(vi)

assegurar-se de realizar avaliações periódicas dos membros do Conselho, seus Comitês e da Diretoria;

(vii) organizar e coordenar, com a colaboração do(a) Secretario(a) do Conselho, a pauta das reuniões, ouvidos
os outros Conselheiros e, se for o caso, o Diretor Presidente e demais Diretores da Companhia;
(viii) coordenar as atividades dos demais Conselheiros;
(ix)

assegurar que os Conselheiros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes
da pauta das reuniões;

(x)

submeter ao Conselho proposta de rateio da remuneração dos Conselheiros, elaborada com o apoio do
Comitê de Recursos Humanos;

(xi)

convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho;

(xii) providenciar a convocação para as reuniões do Conselho, dando conhecimento aos Conselheiros e
eventuais participantes, do local, data, horário e ordem do dia;
(xiii) instalar e presidir a Assembleia Geral;
(xiv) propor o calendário anual corporativo, que deverá conter, no mínimo, as datas dos eventos abaixo
listados:
a. Divulgação das demonstrações financeiras anuais completas e das demonstrações financeiras
padronizadas (DFP);
b. Divulgação das informações trimestrais (ITR);
c. Realização da Assembleia Geral Ordinária; e
d. Divulgação anual do Formulário de Referência; e
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(xv) organizar, em conjunto com o Diretor Presidente, quando da eleição de um novo membro do Conselho,
um programa de integração e treinamento do novo Conselheiro, que lhe permita tomar contato com as
atividades e obter informações sobre a Companhia.
9.
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
9.1.
O Conselho se reunirá ordinária e obrigatoriamente de forma trimestral conforme aprovado no
calendário corporativo anual da Companhia. Cabe ao Presidente do Conselho convocar as reuniões
extraordinárias, inclusive quando justificadamente solicitas pela maioria de seus membros.
9.2.
As convocações para as reuniões serão feitas com antecedência mínima de 8 (oito) dias e serão enviadas
por escrito, mediante correspondência, fax, portador, carta registrada, telegrama, e-mail ou por ou qualquer
outro meio que permita a comprovação de recebimento.
9.2.1. As reuniões do Conselho serão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria de seus
membros e, em segunda convocação, com qualquer número. As reuniões com a presença de todos os Conselheiros
serão consideradas regulares mesmo sem a prévia convocação.
9.3.
As reuniões do Conselho serão presididas pelo Presidente do Conselho e secretariadas por quem ele
indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do Conselho, essas reuniões serão presididas por
Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho, cabendo ao presidente da
reunião indicar o secretário.
9.4.
As reuniões do Conselho serão preferencialmente realizadas na sede da Companhia. Por motivo de
conveniência e/ou urgência, as reuniões poderão ser realizadas por conferência telefônica e/ou
videoconferência, e-mail ou por qualquer outro meio de comunicação.
9.5.
Mediante convocação do Conselho, os Diretores da Companhia comparecerão à reunião do Conselho, para
prestar esclarecimentos acerca da administração da Companhia. Nas mesmas condições, o Presidente do
Conselho, por iniciativa própria ou solicitação de qualquer Conselheiro, poderá convidar para essas reuniões os
representantes da Companhia detentores de cargos na administração de suas controladas ou outros
colaboradores do conglomerado da Companhia, para comentários ou informações sobre matérias de interesse
da Companhia.
9.6.
A fim de facilitar e ordenar a comunicação entre os membros do Conselho e da Diretoria, as dúvidas e
solicitações de informações dos membros do Conselho deverão ser enviadas diretamente ao Diretor Presidente
da Companhia.
9.7.
O Conselho procurará, sempre que possível, obter decisões de consenso. Cada Conselheiro terá direito a
1 (um) voto e as deliberações serão consideradas aprovadas por maioria de votos dos presentes, observados
eventuais quóruns estabelecidos na legislação em vigor, no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas arquivados
na sede da Companhia. Contudo, qualquer Conselheiro que queira divergir terá ampla liberdade para formalizar
seu voto de divergência devidamente fundamentado, podendo apresenta-lo no ato da reunião quando será
devidamente incluído em ata, ou apartado em até 2 (dois) dias em 2 (duas) vias, solicitando o recebimento pelo
Presidente do Conselho de Administração mediante protocolo, devendo ser arquivada 1 (uma) via com o
Conselheiro e 1 (uma) na sede da Companhia.
9.7.1. Nas deliberações do Conselho, o Presidente do Conselho terá voto de qualidade no caso de empate da
votação.
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9.8.
Nas reuniões do Conselho serão admitidos votos por meio de delegação feita em favor de outro
Conselheiro, voto escrito antecipado e/ou voto proferido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio
de comunicação, computando-se como presentes os membros que assim votarem.
9.9.
Além dos Conselheiros, poderão também participar, das reuniões do Conselho, os observadores dos
Conselheiros, nos termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia.
9.10. O Presidente do Conselho designará um(a) Secretário(a), que terá as seguintes atribuições:
(i)

organizar a pauta dos assuntos a serem tratados, com base em solicitações de Conselheiros e consulta a
Diretores, e submetê-la ao Presidente do Conselho para validação e posterior distribuição;

(ii)

encaminhar, juntamente com a convocação, as informações de suporte aos assuntos a serem deliberados,
a fim de que cada Conselheiro possa deles inteirar-se adequadamente e preparar-se para uma
colaboração profícua nos debates;

(iii) secretariar as reuniões, elaborar e lavrar as respectivas atas e outros documentos no livro próprio e
coletar as assinaturas de todos os Conselheiros que dela tiverem participado, além de consignar o
comparecimento de eventuais convidados; e
(iv)

arquivar as atas e deliberações tomadas pelo Conselho nos órgãos competentes e publicá-las no órgão de
imprensa oficial e em jornal de grande circulação, quando for o caso.

10.
COMITÊS
10.1. O Conselho, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comitês ou grupos de trabalho com
objetivos definidos, que serão compostos majoritariamente pelos membros do Conselho, Diretores Estatuários
ou Não Estatutários ou por terceiros designados pelo próprio Conselho. Os Comitês deverão adotar regimentos
próprios aprovados pelo Conselho.
11.
DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. As omissões deste Regimento, dúvidas de interpretação e eventuais alterações de seus dispositivos serão
decididas pelo Conselho.
11.2. Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho e será arquivado na sede da
Companhia.
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