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Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 08/2021

1. Data, hora e local: 24/06/2021, às 16:00 horas, de forma virtual, a teor do que dispõe
o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.
2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio
Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Gláuco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos
Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. O Presidente do
Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson,
para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.
3. Ordem do Dia: (i) Aprovação da proposta da diretoria executiva de Hedge Cambial
via Contrato de NDF - Non-Deliverable Forward
4. Deliberações: Na apreciação do item da Ordem do Dia, inicialmente, o Presidente do
Conselho, Sr. César Gomes Júnior discorreu acerca do momento econômico atual no país
e os eventuais riscos de relevantes variações cambiais, influenciadas pelo cenário político.
Diante disso, destacou a importância da aplicação de mecanismos para mitigação dessa
eventual distorção do câmbio que possa vir a trazer prejuízo à Companhia. Ato contínuo,
foi dada a palavra ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores,
Sr. Ronei Gomes, o qual apresentou a exposição cambial líquida da Companhia em
dólares e Euro, assim como os possíveis impactos negativos que a imprevisibilidade de
eventual variação considerável do câmbio possa impactar negativamente à Companhia.
Diante disso, ressaltou a relevância da utilização de instrumentos que visam diminuir os
possíveis riscos de a Companhia experimentar prejuízos com variações cambiais e, dentre
eles recomendou que fosse utilizado o contrato de NDF - Non-Deliverable Forward,
consistente na pré-fixação de uma taxa de câmbio para período futuro, considerando uma
receita indicada pela contratante. Desse modo, a Companhia não ficaria exposta à
variação cambial, haja vista que a instituição financeira contratada garantiria a utilização
da taxa de câmbio então acordada sobre a receita então estabelecida. Após os debates de
estilo, a proposta foi aprovada por unanimidade.
5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi
lida e aprovada por unanimidade, sendo que será posteriormente assinada pelos presentes:
César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Gláuco José
Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos
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Gouvêa de Souza. A presente ata é cópia fiel das fls. 192/193 do livro de atas do Conselho
de Administração, exercício de 2021. Florianópolis/SC, 24 de junho de 2021.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário
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