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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 4 de dezembro 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. Presentes todos os demais membros. 

Participaram, ainda, como convidados, os Srs. Rodrigo Amaral, gerente de custos, 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 e discutir o orçamento global da Companhia para o triênio 2021-

23; e (ii) prover a atualização do conselho quanto às negociações em andamento e outros assuntos 

comerciais. 

 

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

 

(i) Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário; 

 

(ii) Como ficou deliberado na última reunião, realizada em 04/11/2020, a equipe 

financeira concluiu os trabalhos para elaboração do orçamento global da 

Companhia, a ser executado no ano de 2021. Foram discutidas informações 

históricas, projeções para as despesas, orçamento de vendas e resultado da 

Companhia. Após análise e discussões, os membros do Conselho decidiram aprovar 

o orçamento sem quaisquer ressalvas, incluindo o orçamento de investimentos em 

novos projetos; 

(iii) Pela Diretoria Comercial, o Conselho foi informado sobre a situação de 

disponibilidade e preços de matérias primas e consequência para os negócios da 

Plascar. Foram também atualizados sobre os negócios em andamento, novos 

projetos e um panorama geral com as principais informações e projeções relativas 

ao mercado no próximo ano. Debates de estilo, sugestões recebidas e dúvidas 

devidamente esclarecidas, todos os conselheiros se deram por satisfeitos. 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se 

lavrou a presente ata. Jundiaí/SP, 4 de dezembro de 2020. Presidente: Paulo Silvestri; 

Secretário: Carlos Eduardo Sanchez; Conselheiros: Paulo Silvestri; Rui Chammas; Paulo 

Zimath; Andrew Araújo e Edson Figueiredo Menezes. 

 

 

ESTA ATA CONFERE COM A ORIGINAL, LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO. 

 

 
Jundiaí, 4 de dezembro de 2020. 

 

 

    ____________________________ 

                                          Carlos Eduardo Sanchez 

                                                        Secretário 


