PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ 51.928.174/0001-50
NIRE 35.300.095.421
Companhia Aberta de Capital Autorizado
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 4 de novembro de 2020, às 10 horas, por videoconferência,
em razão da pandemia sanitária de Covid-19.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente
convocados, nos termos do estatuto social da Companhia. Ausente apenas o Conselheiro Edson
Menezes, por motivo devida e previamente justificado. Presentes todos os demais membros.
Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Claudio Batista e Rodrigo Amaral, gerentes de
contabilidade e custos, respectivamente, além dos Srs. Daniel Fossa e Fabio Isaia, diretor comercial
e presidente, respectivamente.

3.

MESA: Presidente: Paulo Silvestri; Secretário: Carlos Eduardo Sanchez.

4.

ORDEM DO DIA: O Presidente da mesa esclareceu que, como era de conhecimento de todos, a
reunião tinha por objetivo (i) revisar, discutir e autorizar a divulgação das Informações Contábeis
Intermediárias da Companhia, em processo de revisão final pela EY Auditores Independentes,
relativas ao 3º Trimestre de 2020, em atendimento ao item 3.3.4 do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº02; e (ii) apresentar e discutir o Budget de vendas (receita) para o triênio
2021-23.

5.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho deliberaram e decidiram:

6.

(i)

Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário;

(ii)

Aprovar, por unanimidade e sem qualquer ressalva, a divulgação das Informações
Contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao 3º trimestre de 2020, tão logo
seja concluído o processo de revisão final da EY Auditores Independentes;

(iii)

Foi apresentado o Budget de vendas (receita) para os anos de 2021-23, elaborado
pela área comercial, com o suporte da área de controladoria corporativa. O
conselho conheceu as premissas utilizadas para elaboração deste trabalho, tais
como os grupos de receita e probabilidades, evoluções desses grupos por cliente,
entre outras premissas. Após discussões, sugestões e dúvidas esclarecidas, todos
os conselheiros decidiram aprovar este Budget de vendas, o qual será inserido no
orçamento global da Companhia para o próximo ano, ainda em fase de elaboração
e que será submetido à aprovação deste conselho na próxima reunião, a ser
realizada no mês de dezembro.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata. Jundiaí/SP, 4 de novembro de 2020. Presidente: Paulo Silvestri;
Secretário: Carlos Eduardo Sanchez; Conselheiros: Paulo Silvestri; Rui Chammas; Paulo
Zimath; Andrew Araújo e Edson Figueiredo Menezes.

Jundiaí, 4 de novembro de 2020.
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