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 26 de março de 2021, às 10 horas, por videoconferência.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Devidamente convocados, nos termos do Estatuto Social da
Companhia, presentes todos os membros do Conselho de Administração.

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) apresentação e discussão sobre o programa de remuneração variável
da Companhia para o ano de 2021, com pagamento previsto para 2022; (ii) atualização comercial
sobre projetos e negócios em andamento.

5.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, os membros do Conselho:
(i) decidiram aprovar, por unanimidade e sem qualquer ressalva, o programa de remuneração
variável da Companhia para o ano de 2021, cujo pagamento, sujeito ao atingimento das metas
estabelecidas e aprovadas, ocorrerá no ano de 2022;
(ii) foram devidamente atualizados sobre os negócios em andamento, recebendo todas as
informações relevantes quanto aos aspectos comerciais que envolvem as negociações com os
clientes da Companhia, em especial informações sobre as negociações, concluídas ou em
andamento, para reajustamento dos preços. Foram também atualizados sobre novos clientes que
foram conquistados ao longo dos últimos meses, assim como antigos que retornaram. Satisfeito com
as informações prestadas, este Conselho apresentou seu total apoio à gestão executiva que vem
sendo conduzida pela direção da Companhia.

6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 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, 26 de março de 2021.

____________________________
Carlos Eduardo Sanchez
Secretário

