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COMPANHIA ABERTA  

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2023 

- Nº 04/2023 -  

1. Local, Hora e Data: Reunião por videoconferência através da plataforma 

digital Teams, em 09 de março de 2023, às 16h. 

 

2. Convocação: Dispensadas todas as formalidades para a convocação, em 

virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 

Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Estatuto Social da 

Companhia.  

 

3. Mesa: Arlindo Paludo, Presidente; e, Iúna Hoffmann Lourenço de Lima, 

Secretária. 

 

4. Ata: A ata da reunião é lavrada sob a forma de sumário, consoante faculta o 

artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. 

 

5. Convidados: Caio Castro de Miranda, Diretor de Relação com Investidores; 

Régis da Silva dos Santos, Diretor Financeiro; Sr. Marcelo Berbigier Weber, Gerente 

Jurídico Corporativo.   

 

6. Ordem do Dia: Nos termos do art. 20, alíneas VIII, IX, XI do Estatuto Social da 

Companhia: (i) apreciar as demonstrações financeiras acompanhadas das 

respetivas notas explicativas, do relatório do auditor independente e do parecer 

do Comitê de Auditoria da Companhia, referentes ao exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2022, bem como deliberar sobre a sua submissão à 

Assembleia Geral; (ii) apreciar o relatório da administração, as contas da diretoria 

da Companhia e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como deliberar 

sobre a sua submissão à Assembleia Geral; (iii) apreciar a destinação do resultado 

da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 

a ser submetido à Assembleia Geral; (iv) convocação de Assembleia Geral da 



 

Companhia para deliberar sobre as matérias indicadas nos itens “i” a “iii”, acima; 

(v) a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos 

necessários para efetivar as deliberações anteriores.  

 

7.  Deliberações: Após o exame e discussão da matéria constante na ordem do 

dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, 

deliberaram o quanto segue: 

 

7.1. Aprovar as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas 

explicativas, do relatório do auditor independente e do parecer do Comitê de 

Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 

conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia, bem como sua oportuna 

submissão à Assembleia Geral a ser convocada. 

 

7.1.1. Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o 

parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, que recomendou a integral 

aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2022.  

 

7.2. Aprovar o relatório da administração e as contas dos administradores 

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, deliberando 

pelo encaminhamento dos referidos documentos à apreciação dos acionistas em 

assembleia geral.  

 

7.3. Manifestar-se favoravelmente quanto à proposta de destinação do resultado 

da Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, 

nos termos apresentados nas demonstrações financeiras referidas no item 7.1. 

acima, para posterior submissão à Assembleia Geral. 

  

7.3. Aprovar a autorização para os administradores da Companhia praticarem 

todos os atos necessários à efetivação das deliberações das matérias referidas nos 

itens 7.1 a 7.3 acima. 

 

7.4. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária para deliberar a 

respeito das matérias tratadas nos itens 7.1 a 7.3 acima. 

 

7.5. Aprovar a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os 

atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.  

 



 

8. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 

reunião e lavrada a presente ata no Livro de Reuniões de Conselho de 

Administração, que lida e achada conforme foi devidamente assinada por todos os 

presentes, a saber: Arlindo Paludo, Presidente da Reunião e Presidente do 

Conselho de Administração; Iúna Hoffmann Lourenço de Lima, Secretária; Daniel 

Paludo, Vice-Presidente do Conselho; João Carlos Sfreddo e Renan Batista Patrício 

Lima, Conselheiros; Cláudio Freitas Berquó e Luis Cesar Ceneviz, Conselheiros 

Independentes. 

Porto Alegre, RS, 09 de março de 2023.  

 

 

_________________________________ 

Arlindo Paludo 

Presidente da Reunião e Presidente do 

Conselho de Administração 

 

 

_________________________________ 

Iúna Hoffmann Lourenço de Lima 

Secretária 

 

_________________________________ 

Daniel Paludo 

Vice-Presidente do Conselho de 

Administração 

 

_________________________________ 

João Carlos Sfreddo 

Conselheiro 

 

 

_________________________________ 

Renan Batista Patrício Lima 

Conselheiro 

 

 

_________________________________ 

Cláudio Freitas Berquó 

Conselheiro Independente 

 

 

_________________________________ 

Luis Cesar Ceneviz  

Conselheiro Independente 
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