ALPARGATAS S.A.
CNPJ.MF. 61.079.117/0001-05
NIRE 35 3000 25 270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 28
de abril de 2022 às 17:00 horas.
Da ata da reunião realizada por teleconferência no dia 28 de abril de 2022, às 17:00 horas,
na Sede da Companhia na Av. das Nações Unidas, 14.261, 10º andar, Vila Gertrudes, São
Paulo, SP, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do
Conselho de Administração), Alfredo Egydio Setubal, João Moreira Salles, Luiz Fernando
Ziegler de Saint Edmond, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Rodolfo Villela Marino,
Silvio Tini de Araújo e Stacey Kirkpatrick Brown. Nesta reunião foram discutidos diversos
assuntos, conforme registrado a seguir:
I – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os
membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social,
elegeram, por unanimidade, o Sr. Conselheiro Pedro Moreira Salles para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração, até o término de seu atual mandato como
Conselheiro de Administração da Companhia.
Todas as apresentações correlatas à pauta da presente Reunião encontram-se arquivadas na
Sede Social da Companhia.
Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração
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Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 28
de abril de 2022 às 17:00 horas.
Da ata da reunião realizada por teleconferência no dia 28 de abril de 2022, às 17:00 horas,
na Sede da Companhia na Av. das Nações Unidas, 14.261, 10º andar, Vila Gertrudes, São
Paulo, SP, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do
Conselho de Administração), Alfredo Egydio Setubal, João Moreira Salles, Luiz Fernando
Ziegler de Saint Edmond, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Rodolfo Villela Marino,
Silvio Tini de Araújo e Stacey Kirkpatrick Brown. Nesta reunião foram discutidos diversos
assuntos, conforme registrado a seguir:
II – ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA: Por proposta do Sr. Presidente
deste Conselho de Administração, foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros da
Diretoria da Alpargatas S.A., que deverão ser investidos em seus respectivos cargos,
mediante a assinatura dos correspondentes termos de posse. O mandato dos diretores ora
eleitos é de 1 (um) ano a contar desta data, mas os diretores deverão permanecer em seus
cargos até a posse dos seus substitutos, a serem eleitos pelo Conselho de Administração na
primeira reunião após a Assembleia Geral Ordinária de 2023: Presidente: Roberto Funari,
brasileiro, casado, administrador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
portador da Cédula de Identidade RG nº 6.667.356/SSP e inscrito no CPF/MF sob nº
114.862.418-08; Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores: Julian
Garrido Del Val Neto, brasileiro, casado, administrador, domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.407.448 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob nº 112.057.538-93; Vice-Presidente Jurídico e Relações
Governamentais: Adalberto Fernandes Granjo, brasileiro, casado, advogado, domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n°
9.616.093-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 100.669.848-58, e Vice-Presidente de
Pessoas: José Roberto Martinez Daniello, brasileiro, casado, engenheiro químico,
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade
RG n° 16.776.322-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 172.597.348-09, todos com

escritório na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 10º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP.
Todas as apresentações correlatas à pauta da presente Reunião encontram-se arquivadas na
Sede Social da Companhia.
Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração
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Extrato Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 28 de
abril de 2022 às 17:00 horas.
Da ata da reunião realizada por teleconferência no dia 28 de abril de 2022, às 17:00 horas,
na Sede da Companhia na Av. das Nações Unidas, 14.261, 10º andar, Vila Gertrudes, São
Paulo, SP, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do
Conselho de Administração), Alfredo Egydio Setubal, João Moreira Salles, Luiz Fernando
Ziegler de Saint Edmond, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Rodolfo Villela Marino,
Silvio Tini de Araújo e Stacey Kirkpatrick Brown. Nesta reunião foram discutidos diversos
assuntos, conforme registrado a seguir:
III – ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO
COMITÊ DE GENTE: Os Srs. Conselheiros aprovaram a alteração do Regimento Interno
do Comitê de Gente, ficando o referido documento consolidado conforme Anexo I desta
Ata. Ainda, os Srs. Conselheiros de Administração elegeram os seguintes membros e
respectivo coordenador do Comitê de Gente, todos com mandato até a primeira reunião do
Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2024:
Comitê de Gente: Coordenador: Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond, domiciliado em
Creve Coeur - MO, Estados Unidos da América, portador da Cédula de Identidade RG nº
05.587.815-1 e inscrito no CPF/MF sob nº 010.537.007-09; Membros: Marcelo Pereira
Lopes de Medeiros, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da
Cédula de Identidade RG nº 5.347.941-5 e inscrito no CPF/MF sob nº 022.725.508-94; Pedro
Moreira Salles, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da
Cédula de Identidade RG nº 19.979.952-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 551.222.567-72;
Rodolfo Villela Marino, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador
da Cédula de Identidade RG nº 15.111.116-9 e inscrito no CPF/MF sob nº 271.943.018-81;
João Moreira Salles, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da
Cédula de Identidade RG nº 33.180.899-7 e inscrito no CPF/MF sob nº 295.520.008-58, bem

como o Presidente da Companhia, Roberto Funari, domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.677.356 e inscrito no
CPF/MF sob nº 114.862.418-08.
IV – ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO
COMITÊ DE ESTRATÉGIA: Os Srs. Conselheiros aprovaram a alteração do Regimento
Interno do Comitê de Estratégia, ficando o referido documento consolidado conforme Anexo
II desta Ata. Ainda, os Srs. Conselheiros de Administração elegeram os seguintes membros
e respectivo coordenador do Comitê de Estratégia, todos com mandato até a primeira reunião
do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2024:
Comitê de Estratégia: Coordenadora: Stacey Kirkpatrick Brown, domiciliada em
Newport Beach, California, EUA, portadora do passaporte n.º 506257764, emitido pelos
Estados Unidos da América; Membros: Alfredo Egydio Setubal, domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.045.777-6 e
inscrito no CPF/MF sob nº 014.414.218-07; Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond,
domiciliado em Creve Coeur - MO, Estados Unidos da América, portador da Cédula de
Identidade RG nº 05.587.815-1 e inscrito no CPF/MF sob nº 010.537.007-09; Marcelo
Pereira Lopes de Medeiros, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
portador da Cédula de Identidade RG nº 5.347.941-5 e inscrito no CPF/MF sob nº
022.725.508-94; Pedro Moreira Salles, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.979.952-0 e inscrito no CPF/MF sob nº
551.222.567-72; Rodolfo Villela Marino, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.111.116-9 e inscrito no CPF/MF sob
nº 271.943.018-81; João Moreira Salles, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.180.899-7 e inscrito no CPF/MF sob nº
295.520.008-58, bem como o Presidente da Companhia, Roberto Funari, domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº
6.677.356 e inscrito no CPF/MF sob nº 114.862.418-08.
V – ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO
COMITÊ DE FINANÇAS: Os Srs. Conselheiros aprovaram a alteração do Regimento
Interno do Comitê de Finanças, ficando o referido documento consolidado conforme Anexo
III desta Ata. Ainda, os Srs. Conselheiros de Administração elegeram os seguintes membros
e respectivo coordenador do Comitê de Finanças, todos com mandato até a primeira reunião
do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2024:

Comitê de Finanças: Coordenador: Henri Penchas, domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.957.281-2 e inscrito no
CPF/MF sob nº 061.738.378-20; Membros: Frederico de Souza Queiroz Pascowitch,
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade
RG nº 30.913.156 e inscrito no CPF/MF sob nº 310.154.298-74; Guilherme Bottura,
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade
RG nº 28.923.733-6 e inscrito no CPF/MF sob nº 278.422.008-74; João Moreira Salles,
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade
RG nº 33.180.899-7 e inscrito no CPF/MF sob nº 295.520.008-58, Silvio Tini de Araújo,
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade
RG nº 3.482.808 e inscrito no CPF/MF sob nº 064.065.488-68, bem como o Vice-Presidente
de Finanças e Relações com Investidores da Companhia, Julian Garrido Del Val Neto,
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade
RG nº 16.407.448 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 112.057.538-93.
Os Srs. Conselheiros decidem pela não remuneração dos membros dos Comitês, com
exceção dos Coordenadores dos Comitês de Estratégia e Gente, nas composições acima
deliberadas.
Todas as apresentações correlatas à pauta da presente Reunião encontram-se arquivadas na
Sede Social da Companhia.
Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE GENTE
Capítulo I – Definição
Artigo 1º.
O presente Regimento Interno (“Regimento”) estabelece procedimentos para
o funcionamento do Comitê de Gente da Alpargatas S.A. (“Companhia”), observado o
disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação aplicável.
Capítulo II – Objetivos do Comitê de Gente
Artigo 2º.
O Comitê de Gente, órgão interno de caráter de assessoramento, permanente
e não estatutário, possui funções técnicas e reporta diretamente ao Conselho de
Administração da Companhia (“Conselho de Administração”), sendo que suas
recomendações não têm caráter vinculante.
Capítulo III – Competência
Artigo 3º.
Sem prejuízo de outras matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de
Administração, compete ao Comitê de Gente as seguintes tarefas:
a.

Estrutura Organizacional:
i.

b.

Apoiar o Presidente na avaliação e otimização da estrutura
organizacional, incluindo as definições do organograma da Diretoria da
Companhia e do modelo de gestão das unidades de negócio no Brasil e
no exterior.

Processo de Avaliação e Política de Remuneração:
i.

Discutir com o Presidente e com a área de recursos humanos o formato
e o processo do sistema de avaliação de funcionários da Companhia;

ii.

Definir a política de remuneração da Companhia a partir das
recomendações do Presidente e da área de recursos humanos. A política
de remuneração definida pelo Comitê de Gente deverá abranger todos
aspectos de remuneração direta e indireta, incluindo o plano de cargos
e salários, benefícios, eventuais prêmios e remunerações por
desempenho e eventuais estruturas de incentivo de longo prazo. A
política de remuneração definida pelo Comitê de Gente deverá ser
submetida à aprovação do Conselho de Administração; e

iii.

c.

d.

e.

Recrutamento:
i.

Discutir com o Presidente e com a área de recursos humanos as
diretrizes de recrutamento, incluindo os processos de atração de
talentos, os processos de seleção e as atividades de treinamento e
integração;

ii.

Apoiar o Presidente e a área de recursos humanos em contratações para
cargos chave; e

iii.

Ser regularmente informado sobre os resultados do processo de
recrutamento e evolução dos novos contratados.

Sucessão:
i.

Acompanhar as opções de sucessão para as posições chave da
Companhia; e

ii.

Sugerir ações para otimizar a qualidade dos processos de sucessão e
melhorar o estoque de talentos.

Política de Concessão de Fianças para Funcionários:
i.

f.

Caso o Comitê de Gente julgue necessário, poderão ser contratadas
consultorias especializadas para auxiliar no desenho dos processos de
avaliação e da política de remuneração.

Definir a política interna de concessão de fiança nos contratos de
locação residencial celebrados pelos funcionários da Companhia.

Código de Conduta e Ética:
i.

revisar periodicamente o Código de Conduta e Ética da Companhia,
submetendo eventuais alterações para aprovação pelo Conselho de
Administração, bem como acompanhar e analisar a sua efetividade e
implementação pela Diretoria;

ii.

receber e analisar eventuais descumprimentos do Código de Conduta e
Ética e/ou desvios de conduta por parte dos administradores e
funcionários da Companhia, incluindo por meio do recebimento de
relatórios periódicos preparados e apresentados pela Comissão de
Conduta e Ética sobre eventuais fatos, eventos e/ou ocorrências que
tenham chegado ao conhecimento da Comissão de Ética e que estejam
em desacordo com o Código de Conduta e Ética da Companhia.

Capítulo IV – Composição, Mandato e Requisitos
Artigo 4º.
O Comitê de Gente será composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo 6
seis membros, sendo que (i) 4 (quatro) membros deverão ser necessariamente escolhidos
dentre os próprios membros do Conselho de Administração; (ii) 1 (um) membro deverá ser
necessariamente o Presidente; e (iii) 1 (um) membro poderá ser escolhidos dentre
profissionais que possuam qualificação técnica para o cargo indicado.
Artigo 5º.
Os membros do Comitê de Gente serão eleitos (e/ou reeleitos) pelo Conselho
de Administração na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a
realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia (quando aplicável), podendo ser
destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração.
Artigo 6º.
Os membros do Comitê de Gente terão mandato de 2 (dois) anos contados da
data de sua eleição.
Capítulo V – Deveres dos Membros do Comitê de Gente
Artigo 7º.
Os membros do Comitê de Gente deverão exercer suas funções respeitando
os mesmos deveres e responsabilidades atribuídas aos administradores da Companhia nos
Artigos 153 a 159 da Lei nº 6.404/1976. Outrossim, é dever de cada membro:
a.

Participar das reuniões do Comitê de Gente de forma ativa e diligente,
preparando-se previamente com o exame dos documentos postos à sua
disposição;

b.

Atuar com a máxima independência e objetividade, visando sempre o melhor
interesse da Companhia para que o Comitê de Gente possa atingir a sua
finalidade;

c.

Manter sigilo sobre as informações confidenciais e/ou reservadas a que tiver
acesso em razão do exercício do cargo, sendo responsável pela manutenção
de sigilo pelos terceiros que lhe prestem assessoria;

d.

Observar e respeitar as políticas e práticas da Companhia, pautando a sua
atuação em estrita observância às melhores práticas de governança
corporativa perante a Companhia;

e.

Declarar-se impedido previamente à qualquer discussão e/ou deliberação de
matéria que for submetida a sua apreciação, na qual tenha interesse particular
ou conflitante com o da Companhia, abstendo-se de participar das discussões
e da votação;

f.

Observar e respeitar a legislação aplicável à Companhia, bem como suas
políticas e práticas em relação à negociação de valores mobiliários de emissão
da Companhia e de suas controladas; e

g.

Acatar as deliberações emanadas pelo Conselho de Administração.
Capítulo VI – Coordenador, Secretário e suas Atribuições

Artigo 8º.
Na mesma reunião em que o Conselho de Administração nomear os membros
do Comitê de Gente, o Conselho de Administração deverá eleger o seu respectivo
coordenador (“Coordenador”).
Artigo 9º.

O Coordenador tem as seguintes atribuições:

a.

Propor o calendário anual de reuniões ordinárias;

b.

Definir a pauta das matérias a serem discutidas nas reuniões ordinárias e
extraordinárias do Comitê de Gente;

c.

Convocar as reuniões ordinárias, conforme definição do calendário anual de
reuniões ordinárias, e as reuniões extraordinárias, quando entender necessário
ou demandado pelo Conselho de Administração;

d.

Coordenar as reuniões e as atividades do Comitê de Gente assegurando sua
eficácia e bom desempenho;

e.

Prestar contas ao Conselho de Administração, trimestralmente, sobre os
trabalhos realizados pelo Comitê de Gente, sendo que tal prestação de contas
dar-se-á por meio de tema a ser pautado na agenda ordinária do Conselho de
Administração;

f.

Representar o Comitê de Gente na interlocução com a Diretoria (incluindo o
Presidente), bem como em reuniões de qualquer outro órgão de administração
da Companhia, quando necessário;

g.

Elaborar e propor para deliberação do Comitê de Gente um relatório de
atividades desenvolvidas em cada exercício social; e

h.

Cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Artigo 10.
O Comitê de Gente, por maioria de votos, designará um(a) secretário(a) para
as reuniões do Comitê de Gente, que terá as seguintes atribuições:
a.

Monitorar os assuntos a serem incluídos na pauta de cada reunião,
considerando o calendário anual de reuniões ordinárias, as solicitações de

membros do Comitê de Gente ou do Conselho de Administração e as
eventuais pendências;
b.

Providenciar o envio das convocações, pauta e eventuais materiais de apoio
de cada reunião aos membros do Comitê de Gente e garantir o cumprimento
de prazos de envio e solicitação de informações;

c.

Secretariar as reuniões, registrar as discussões e decisões, elaborar as atas e,
após revisão do Coordenador e aprovação dos demais membros, colher as
respectivas assinaturas e formar o respectivo livro, mantendo-o sob sua
guarda;

d.

Disponibilizar cópias das atas das reuniões, eventuais relatórios ao Conselho
de Administração e outros documentos de interesse dos membros do Comitê
de Gente;

e.

Organizar e dar apoio técnico e logístico a todas as atividades realizadas pelo
Comitê de Gente; e

f.

Auxiliar o Coordenador em suas funções.
Capítulo VII – Vacância Definitiva

Artigo 11.
Em caso de vacância definitiva (renúncia, destituição ou impedimento
permanente) de membro do Comitê de Gente, será convocada reunião do Conselho de
Administração para a indicação de novo membro para completar o mandato do membro
vacante, respeitadas as regras de composição previstas neste Regimento, no prazo de até 30
(trinta) dias a contar da ocorrência da vacância. Não será obrigatória a indicação de novo
membro caso se verifique que o número de membros restantes do Comitê de Gente é igual
ou superior ao mínimo exigido nos termos deste Regimento.
Artigo 12.
O membro de Comitê de Gente será desligado em caso de renúncia,
impedimento definitivo ou ausência sem justificativa em 3 (três) reuniões consecutivas.
Parágrafo 1º. A renúncia ao cargo é feita mediante comunicação escrita ao
Coordenador, tornando-se eficaz a partir de seu recebimento.
Parágrafo 2º. No caso de vacância definitiva do cargo de Coordenador, o Conselho
de Administração elegerá o novo Coordenador para assumir os trabalhos do Comitê
de Gente no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da ocorrência da vacância.
Capítulo VIII – Reuniões e Normas de Funcionamento
Artigo 13.
O Comitê de Gente deverá se reunir, em caráter ordinário, de acordo com o
calendário anual de reuniões ordinárias e, em caráter extraordinário, quando o Coordenador

entender necessário ou demandado pelo Conselho de Administração. As reuniões serão
convocadas, por escrito, pelo Coordenador, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis,
por correio eletrônico (e-mail). As convocações deverão indicar a data, a hora, o local e a
ordem do dia da reunião, bem como conter todos os materiais relativos aos assuntos que
forem objeto da ordem do dia da reunião.
Artigo 14.
As reuniões realizar-se-ão validamente, independentemente de convocação,
caso se verifique a presença de todos os membros do Comitê de Gente.
Artigo 15.
As reuniões do Comitê de Gente somente se realizarão com a presença da
maioria de seus membros, sendo facultada a participação por forma presencial ou via
eletrônica (teleconferência, videoconferência ou por correio eletrônico (e-mail)).
Artigo 16.
O Coordenador poderá convidar membros do Conselho de Administração, da
Diretoria, consultores ou colaboradores da Companhia para participar da reunião do Comitê
de Gente na qualidade de ouvinte.
Artigo 17.
O Comitê de Gente pode, no âmbito de suas atribuições, utilizar-se do
trabalho de especialistas, o que não o eximirá de suas responsabilidades perante a
Companhia. A contratação de especialistas externos para o suporte às atividades do Comitê
de Gente, recomendada pela maioria de seus membros, deverá ser requisitada ao Conselho
de Administração que a deliberará e estabelecerá os critérios e condições da contratação.
Artigo 18.
As recomendações do Comitê de Gente serão tomadas pela maioria de votos,
tendo cada membro do Comitê de Gente direito a 1 (um) voto, sendo atribuído ao
Coordenador o voto de qualidade na hipótese de empate na votação.
Artigo 19.
As reuniões deverão ser transcritas em atas de forma sucinta e com clareza, e
deverão constar, além dos pontos mais relevantes das discussões, a relação dos membros e
eventuais convidados presentes, recomendações emitidas, eventuais situações de conflitos
de interesses, providências solicitadas, responsabilidades e prazos.
Capítulo IX – Interação com os Demais Órgãos da Companhia
Artigo 20.
O Coordenador deverá reportar ao Conselho de Administração as
recomendações e atividades desempenhadas pelo Comitê de Gente. Adicionalmente, o
Coordenador do Comitê de Gente poderá agendar reuniões com a Diretoria, sempre que
necessário, para acompanhar e monitorar a implementação de suas recomendações.
Capítulo X – Orçamento, Remuneração e Despesas
Artigo 21.
O orçamento anual do Comitê de Gente será aprovado pelo Conselho de
Administração, em conjunto com o orçamento anual da Companhia.

Artigo 22.
Os membros nomeados para o Comitê de Gente poderão receber remuneração
pelas atividades prestadas no âmbito deste órgão de assessoramento, conforme prevista no
orçamento anual do Comitê de Gente.
Artigo 23.
A Companhia deverá providenciar o reembolso de despesas de locomoção,
hospedagem e refeição incorridas para a participação dos membros nas reuniões,
devidamente comprovadas e respeitadas as políticas de reembolso da Companhia.
Capítulo XI – Disposições Gerais
Artigo 24.
O presente Regimento somente poderá ser alterado pelo Conselho de
Administração, mediante proposta do Coordenador e com aprovação prévia pela maioria dos
membros do Comitê de Gente.
Artigo 25.
As omissões deste Regimento, dúvidas de interpretação e eventuais alterações
de seus dispositivos serão submetidas ao Conselho de Administração para resolução.
Artigo 26.
Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho de
Administração e será arquivado na sede da Companhia.

***

ANEXO II
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ESTRATÉGIA
Capítulo I – Definição
Artigo 1º.
O presente Regimento Interno (“Regimento”) estabelece procedimentos para
o funcionamento do Comitê de Estratégia da Alpargatas S.A. (“Companhia”), observado o
disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação aplicável.
Capítulo II – Objetivos do Comitê de Estratégia
Artigo 2º.
O Comitê de Estratégia, órgão interno de caráter de assessoramento,
permanente e não estatutário, possui funções técnicas e reporta diretamente ao Conselho de
Administração da Companhia (“Conselho de Administração”), sendo que suas
recomendações não têm caráter vinculante.
Capítulo III – Competência
Artigo 3º.
Sem prejuízo de outras matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de
Administração, compete ao Comitê de Estratégia promover e zelar pelas discussões, no
âmbito do Conselho de Administração, de assuntos relevantes de natureza comercial e
mercadológica com elevado impacto para a Companhia e suas controladas, cabendo-lhe
ainda as seguintes tarefas:
g.

h.

Relativamente às diretrizes estratégicas:
i.

revisar as diretrizes estratégicas apresentadas pela Diretoria em temas
comerciais, mercadológicos e de expansão;

ii.

emitir recomendações sobre as diretrizes estratégicas, com o objetivo
de subsidiar as decisões do Conselho de Administração; e

iii.

liderar, no âmbito do Conselho de Administração, as discussões sobre
assuntos relevantes e de elevado impacto para a Companhia e suas
controladas.

Relativamente às diretrizes de investimentos:
i.

revisar as oportunidades de investimentos apresentadas pela Diretoria;
e

ii.

emitir recomendações sobre as oportunidades de investimentos, com o
objetivo de subsidiar as decisões do Conselho de Administração.

i.

j.

Relativamente às diretrizes orçamentárias:
i.

propor diretrizes orçamentárias para o Conselho de Administração;

ii.

conduzir as discussões com a Diretoria de definição das diretrizes
orçamentárias;

iii.

apresentar para o Conselho de Administração, após discussão com a
Diretoria, recomendação sobre orçamento do exercício social seguinte;
e

iv.

aconselhar a Diretoria no monitoramento da estratégia corporativa do
orçamento.

Relativamente às diretrizes de sustentabilidade:
i.

k.

liderar, no âmbito do Conselho de Administração, as discussões sobre
os principais desafios e tendências do mercado.

Relativamente ao Plano de Negócios da Companhia:
i.

emitir recomendações sobre o Plano de Negócios da Companhia.
Capítulo IV – Composição, Mandato e Requisitos

Artigo 4º.
O Comitê de Estratégia será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo,
8 (oito) membros, sendo que (i) 4 (quatro) membros, pelo menos, deverão ser
necessariamente escolhidos dentre os próprios membros do Conselho de Administração; (ii)
1 (um) membro deverá ser necessariamente o Presidente; e (iii) até 3 (três) membros poderão
ser escolhidos dentre profissionais que possuam qualificação técnica para o cargo indicado.
Artigo 5º.
Os membros do Comitê de Estratégia serão eleitos (e/ou reeleitos) pelo
Conselho de Administração na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer
após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia (quando aplicável), podendo
ser destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração.
Artigo 6º.
Os membros do Comitê de Estratégia terão mandato de 2 (dois) anos contados
da data de sua eleição.
Capítulo V – Deveres dos Membros do Comitê de Estratégia
Artigo 7º.
Os membros do Comitê de Estratégia deverão exercer suas funções
respeitando os mesmos deveres e responsabilidades atribuídas aos administradores da
Companhia nos Artigos 153 a 159 da Lei nº 6.404/1976. Outrossim, é dever de cada membro:

a.

Participar das reuniões do Comitê de Estratégia de forma ativa e diligente,
preparando-se previamente com o exame dos documentos postos à sua
disposição;

b.

Atuar com a máxima independência e objetividade, visando sempre o melhor
interesse da Companhia para que o Comitê de Estratégia possa atingir a sua
finalidade;

c.

Manter sigilo sobre as informações confidenciais e/ou reservadas a que tiver
acesso em razão do exercício do cargo, sendo responsável pela manutenção
de sigilo pelos terceiros que lhe prestem assessoria;

d.

Observar e respeitar as políticas e práticas da Companhia, pautando a sua
atuação em estrita observância às melhores práticas de governança
corporativa perante a Companhia;

e.

Declarar-se impedido previamente à qualquer discussão e/ou deliberação de
matéria que for submetida a sua apreciação, na qual tenha interesse particular
ou conflitante com o da Companhia, abstendo-se de participar das discussões
e da votação;

f.

Observar e respeitar a legislação aplicável à Companhia, bem como suas
políticas e práticas em relação à negociação de valores mobiliários de emissão
da Companhia e de suas controladas; e

g.

Acatar as deliberações emanadas pelo Conselho de Administração.
Capítulo VI – Coordenador, Secretário e suas Atribuições

Artigo 8º.
Na mesma reunião em que o Conselho de Administração nomear os membros
do Comitê de Estratégia, o Conselho de Administração deverá eleger o seu respectivo
coordenador (“Coordenador”).
Artigo 9º.

O Coordenador tem as seguintes atribuições:

a.

Propor o calendário anual de reuniões ordinárias;

b.

Definir a pauta das matérias a serem discutidas nas reuniões ordinárias e
extraordinárias do Comitê de Estratégia;

c.

Convocar as reuniões ordinárias, conforme definição do calendário anual de
reuniões ordinárias, e as reuniões extraordinárias, quando entender necessário
ou demandado pelo Conselho de Administração;
Coordenar as reuniões e as atividades do Comitê de Estratégia assegurando
sua eficácia e bom desempenho;

d.

e.

Prestar contas ao Conselho de Administração, trimestralmente, sobre os
trabalhos realizados pelo Comitê de Estratégia, sendo que tal prestação de
contas dar-se-á por meio de tema a ser pautado na agenda ordinária do
Conselho de Administração;

f.

Representar o Comitê de Estratégia na interlocução com a Diretoria
(incluindo o Presidente), bem como em reuniões de qualquer outro órgão de
administração da Companhia, quando necessário;

g.

Elaborar e propor para deliberação do Comitê de Estratégia um relatório de
atividades desenvolvidas em cada exercício social; e

h.

Cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Artigo 10.
O Comitê de Estratégia, por maioria de votos, designará um(a) secretário(a)
para as reuniões do Comitê de Estratégia, que terá as seguintes atribuições:
a.

Monitorar os assuntos a serem incluídos na pauta de cada reunião,
considerando o calendário anual de reuniões ordinárias, as solicitações de
membros do Comitê de Estratégia ou do Conselho de Administração e as
eventuais pendências;

b.

Providenciar o envio das convocações, pauta e eventuais materiais de apoio
de cada reunião aos membros do Comitê de Estratégia e garantir o
cumprimento de prazos de envio e solicitação de informações;

c.

Secretariar as reuniões, registrar as discussões e decisões, elaborar as atas e,
após revisão do Coordenador e aprovação dos demais membros, colher as
respectivas assinaturas e formar o respectivo livro, mantendo-o sob sua
guarda;

d.

Disponibilizar cópias das atas das reuniões, eventuais relatórios ao Conselho
de Administração e outros documentos de interesse dos membros do Comitê
de Estratégia;

e.

Organizar e dar apoio técnico e logístico a todas as atividades realizadas pelo
Comitê de Estratégia; e

f.

Auxiliar o Coordenador em suas funções.

Capítulo VII – Vacância Definitiva
Artigo 11.
Em caso de vacância definitiva (renúncia, destituição ou impedimento
permanente) de membro do Comitê de Estratégia, será convocada reunião do Conselho de
Administração para a indicação de novo membro para completar o mandato do membro
vacante, respeitadas as regras de composição previstas neste Regimento, no prazo de até 30
(trinta) dias a contar da ocorrência da vacância. Não será obrigatória a indicação de novo
membro caso se verifique que o número de membros restantes do Comitê de Estratégia é
igual ou superior ao mínimo exigido nos termos deste Regimento.
Artigo 12.
O membro de Comitê de Estratégia será desligado em caso de renúncia,
impedimento definitivo ou ausência sem justificativa em 3 (três) reuniões consecutivas.
Parágrafo 1º. A renúncia ao cargo é feita mediante comunicação escrita ao
Coordenador, tornando-se eficaz a partir de seu recebimento.
Parágrafo 2º. No caso de vacância definitiva do cargo de Coordenador, o Conselho
de Administração elegerá o novo Coordenador para assumir os trabalhos do Comitê
de Estratégia no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da ocorrência da vacância.
Capítulo VIII – Reuniões e Normas de Funcionamento
Artigo 13.
O Comitê de Estratégia deverá se reunir, em caráter ordinário, de acordo com
o calendário anual de reuniões ordinárias e, em caráter extraordinário, quando o
Coordenador entender necessário ou demandado pelo Conselho de Administração. As
reuniões serão convocadas, por escrito, pelo Coordenador, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis, por correio eletrônico (e-mail). As convocações deverão indicar a data, a
hora, o local e a ordem do dia da reunião, bem como conter todos os materiais relativos aos
assuntos que forem objeto da ordem do dia da reunião.
Artigo 14.
As reuniões realizar-se-ão validamente, independentemente de convocação,
caso se verifique a presença de todos os membros do Comitê de Estratégia.
Artigo 15.
As reuniões do Comitê de Estratégia somente se realizarão com a presença da
maioria de seus membros, sendo facultada a participação por forma presencial ou via
eletrônica (teleconferência, videoconferência ou por correio eletrônico (e-mail)).
Artigo 16.
O Coordenador poderá convidar membros do Conselho de Administração, da
Diretoria, consultores ou colaboradores da Companhia para participar da reunião do Comitê
de Estratégia na qualidade de ouvinte.
Artigo 17.
O Comitê de Estratégia pode, no âmbito de suas atribuições, utilizar-se do
trabalho de especialistas, o que não o eximirá de suas responsabilidades perante a
Companhia. A contratação de especialistas externos para o suporte às atividades do Comitê
de Estratégia, recomendada pela maioria de seus membros, deverá ser requisitada ao
Conselho de Administração que a deliberará e estabelecerá os critérios e condições da
contratação.

Artigo 18.
As recomendações do Comitê de Estratégia serão tomadas pela maioria de
votos, tendo cada membro do Comitê de Estratégia direito a 1 (um) voto, sendo atribuído ao
Coordenador o voto de qualidade na hipótese de empate na votação.
Artigo 19.
As reuniões deverão ser transcritas em atas de forma sucinta e com clareza, e
deverão constar, além dos pontos mais relevantes das discussões, a relação dos membros e
eventuais convidados presentes, recomendações emitidas, eventuais situações de conflitos
de interesses, providências solicitadas, responsabilidades e prazos.
Capítulo IX – Interação com os Demais Órgãos da Companhia
Artigo 20.
O Coordenador deverá reportar ao Conselho de Administração as
recomendações e atividades desempenhadas pelo Comitê de Estratégia. Adicionalmente, o
Coordenador do Comitê de Estratégia poderá agendar reuniões com a Diretoria, sempre que
necessário, para acompanhar e monitorar a implementação das diretrizes estratégicas, de
investimentos, orçamentárias e de sustentabilidade.
Capítulo X – Orçamento, Remuneração e Despesas
Artigo 21.
O orçamento anual do Comitê de Estratégia será aprovado pelo Conselho de
Administração, em conjunto com o orçamento anual da Companhia.
Artigo 22.
Os membros nomeados para o Comitê de Estratégia poderão receber
remuneração pelas atividades prestadas no âmbito deste órgão de assessoramento, conforme
prevista no orçamento anual do Comitê de Estratégia.
Artigo 23.
A Companhia deverá providenciar o reembolso de despesas de locomoção,
hospedagem e refeição incorridas para a participação dos membros nas reuniões,
devidamente comprovadas e respeitadas as políticas de reembolso da Companhia.
Capítulo XI – Disposições Gerais
Artigo 24.
O presente Regimento somente poderá ser alterado pelo Conselho de
Administração, mediante proposta do Coordenador e com aprovação prévia pela maioria dos
membros do Comitê de Estratégia.
Artigo 25.
As omissões deste Regimento, dúvidas de interpretação e eventuais alterações
de seus dispositivos serão submetidas ao Conselho de Administração para resolução.
Artigo 26.
Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho de
Administração e será arquivado na sede da Companhia.
***

ANEXO III
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE FINANÇAS
Capítulo I – Definição
Artigo 1º.
O presente Regimento Interno (“Regimento”) estabelece procedimentos para
o funcionamento do Comitê de Finanças da Alpargatas S.A. (“Companhia”), observado o
disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação aplicável.
Capítulo II – Objetivos do Comitê de Finanças
Artigo 2º.
O Comitê de Finanças, órgão interno de caráter de assessoramento,
permanente e não estatutário, possui funções técnicas e reporta diretamente ao Conselho de
Administração da Companhia (“Conselho de Administração”), sendo que suas
recomendações não têm caráter vinculante.
Capítulo III – Competência
Artigo 3º.
Sem prejuízo de outras matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de
Administração, compete ao Comitê de Finanças as seguintes tarefas:
a.

elaborar e revisar periodicamente as políticas financeiras da Companhia,
incluindo políticas de hedge, de derivativos e de endividamento, recomendando
eventuais ajustes e submetendo-as para aprovação pelo Conselho de
Administração, bem como acompanhar e analisar a sua efetividade e
implementação pela Diretoria;

b.

avaliar o orçamento anual e acompanhar sua execução financeira;

c.

acompanhar a execução financeira dos projetos de capital e sua aderência aos
valores orçados;

d.

analisar as Demonstrações Financeiras;

e.

analisar as transações entre partes relacionadas que possuam montante
significativo, assegurando a aderência às melhores práticas de governança
corporativa; e

f.

emitir recomendações sobre as demais matérias de natureza financeira,
encaminhadas a esse Comitê de Finanças.

Capítulo IV – Composição, Mandato e Requisitos
Artigo 4º.
O Comitê de Finanças será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo,
6 (seis) membros, sendo que (i) 1 (um) membro deverá ser necessariamente o VicePresidente de Finanças; e (ii) até 5 (cinco) membros poderão ser escolhidos dentre
profissionais que necessariamente possuam qualificação técnica para o cargo indicado.
Artigo 5º.
Os membros do Comitê de Finanças serão eleitos (e/ou reeleitos) pelo
Conselho de Administração na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer
após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia (quando aplicável), podendo
ser destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração.
Artigo 6º.
Os membros do Comitê de Finanças terão mandato de 2 (dois) anos contados
da data de sua eleição.
Capítulo V – Deveres dos Membros do Comitê de Finanças
Artigo 7º.
Os membros do Comitê de Finanças deverão exercer suas funções respeitando
os mesmos deveres e responsabilidades atribuídas aos administradores da Companhia nos
Artigos 153 a 159 da Lei nº 6.404/1976. Outrossim, é dever de cada membro:
a. Participar das reuniões do Comitê de Finanças de forma ativa e diligente, preparandose previamente com o exame dos documentos postos à sua disposição;
b.

Atuar com a máxima independência e objetividade, visando sempre o melhor
interesse da Companhia para que o Comitê de Finanças possa atingir a sua
finalidade;

c.

Manter sigilo sobre as informações confidenciais e/ou reservadas a que tiver
acesso em razão do exercício do cargo, sendo responsável pela manutenção
de sigilo pelos terceiros que lhe prestem assessoria;

d.

Observar e respeitar as políticas e práticas da Companhia, pautando a sua
atuação em estrita observância às melhores práticas de governança
corporativa perante a Companhia;

e.

Declarar-se impedido previamente à qualquer discussão e/ou deliberação de
matéria que for submetida a sua apreciação, na qual tenha interesse particular
ou conflitante com o da Companhia, abstendo-se de participar das discussões
e da votação;

f.

Observar e respeitar a legislação aplicável à Companhia, bem como suas
políticas e práticas em relação à negociação de valores mobiliários de emissão
da Companhia e de suas controladas; e

g.

Acatar as deliberações emanadas pelo Conselho de Administração.
Capítulo VI – Coordenador, Secretário e suas Atribuições

Artigo 8º.
Na mesma reunião em que o Conselho de Administração nomear os membros
do Comitê de Finanças, o Conselho de Administração deverá eleger o seu respectivo
coordenador (“Coordenador”).
Artigo 9º.

O Coordenador tem as seguintes atribuições:

a.

Propor o calendário anual de reuniões ordinárias;

b.

Definir a pauta das matérias a serem discutidas nas reuniões ordinárias e
extraordinárias do Comitê de Finanças;

c.

Convocar as reuniões ordinárias, conforme definição do calendário anual de
reuniões ordinárias, e as reuniões extraordinárias, quando entender necessário
ou demandado pelo Conselho de Administração;

d.

Coordenar as reuniões e as atividades do Comitê de Finanças assegurando sua
eficácia e bom desempenho;

e.

Prestar contas ao Conselho de Administração, trimestralmente, sobre os
trabalhos realizados pelo Comitê de Finanças, sendo que tal prestação de
contas dar-se-á por meio de tema a ser pautado na agenda ordinária do
Conselho de Administração;

f.

Representar o Comitê de Finanças na interlocução com a Diretoria (incluindo
o Presidente), bem como em reuniões de qualquer outro órgão de
administração da Companhia, quando necessário;

g.

Elaborar e propor para deliberação do Comitê de Finanças um relatório de
atividades desenvolvidas em cada exercício social; e

h.

Cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Artigo 10.
O Comitê de Finanças, por maioria de votos, designará um(a) secretário(a)
para as reuniões do Comitê de Finanças, que terá as seguintes atribuições:
a.

Monitorar os assuntos a serem incluídos na pauta de cada reunião,
considerando o calendário anual de reuniões ordinárias, as solicitações de
membros do Comitê de Finanças ou do Conselho de Administração e as
eventuais pendências;

b.

Providenciar o envio das convocações, pauta e eventuais materiais de apoio
de cada reunião aos membros do Comitê de Finanças e garantir o
cumprimento de prazos de envio e solicitação de informações;

c.

Secretariar as reuniões, registrar as discussões e decisões, elaborar as atas e,
após revisão do Coordenador e aprovação dos demais membros, colher as
respectivas assinaturas e formar o respectivo livro, mantendo-o sob sua
guarda;

d.

Disponibilizar cópias das atas das reuniões, eventuais relatórios ao Conselho
de Administração e outros documentos de interesse dos membros do Comitê
de Finanças;

e.

Organizar e dar apoio técnico e logístico a todas as atividades realizadas pelo
Comitê de Finanças; e

f.

Auxiliar o Coordenador em suas funções.
Capítulo VII – Vacância Definitiva

Artigo 11.
Em caso de vacância definitiva (renúncia, destituição ou impedimento
permanente) de membro do Comitê de Finanças, será convocada reunião do Conselho de
Administração para a indicação de novo membro para completar o mandato do membro
vacante, respeitadas as regras de composição previstas neste Regimento, no prazo de até 30
(trinta) dias a contar da ocorrência da vacância. Não será obrigatória a indicação de novo
membro caso se verifique que o número de membros restantes do Comitê de Finanças é igual
ou superior ao mínimo exigido nos termos deste Regimento.
Artigo 12.
O membro de Comitê de Finanças será desligado em caso de renúncia,
impedimento definitivo ou ausência sem justificativa em 3 (três) reuniões consecutivas.
Parágrafo 1º. A renúncia ao cargo é feita mediante comunicação escrita ao
Coordenador, tornando-se eficaz a partir de seu recebimento.
Parágrafo 2º. No caso de vacância definitiva do cargo de Coordenador, o Conselho
de Administração elegerá o novo Coordenador para assumir os trabalhos do Comitê
de Finanças no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da ocorrência da vacância.
Capítulo VIII – Reuniões e Normas de Funcionamento
Artigo 13.
O Comitê de Finanças deverá se reunir, em caráter ordinário, de acordo com
o calendário anual de reuniões ordinárias e, em caráter extraordinário, quando o
Coordenador entender necessário ou demandado pelo Conselho de Administração. As
reuniões serão convocadas, por escrito, pelo Coordenador, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis, por correio eletrônico (e-mail). As convocações deverão indicar a data, a

hora, o local e a ordem do dia da reunião, bem como conter todos os materiais relativos aos
assuntos que forem objeto da ordem do dia da reunião.
Artigo 14.
As reuniões realizar-se-ão validamente, independentemente de convocação,
caso se verifique a presença de todos os membros do Comitê de Finanças.
Artigo 15.
As reuniões do Comitê de Finanças somente se realizarão com a presença da
maioria de seus membros, sendo facultada a participação por forma presencial ou via
eletrônica (teleconferência, videoconferência ou por correio eletrônico (e-mail)).
Artigo 16.
O Coordenador poderá convidar membros do Conselho de Administração, da
Diretoria, consultores ou colaboradores da Companhia para participar da reunião do Comitê
de Finanças na qualidade de ouvinte.
Artigo 17.
O Comitê de Finanças pode, no âmbito de suas atribuições, utilizar-se do
trabalho de especialistas, o que não o eximirá de suas responsabilidades perante a
Companhia. A contratação de especialistas externos para o suporte às atividades do Comitê
de Finanças, recomendada pela maioria de seus membros, deverá ser requisitada ao
Conselho de Administração que a deliberará e estabelecerá os critérios e condições da
contratação.
Artigo 18.
As recomendações do Comitê de Finanças serão tomadas pela maioria de
votos, tendo cada membro do Comitê de Finanças direito a 1 (um) voto, sendo atribuído ao
Coordenador o voto de qualidade na hipótese de empate na votação.
Artigo 19.
As reuniões deverão ser transcritas em atas de forma sucinta e com clareza, e
deverão constar, além dos pontos mais relevantes das discussões, a relação dos membros e
eventuais convidados presentes, recomendações emitidas, eventuais situações de conflitos
de interesses, providências solicitadas, responsabilidades e prazos.
Capítulo IX – Interação com os Demais Órgãos da Companhia
Artigo 20.
O Coordenador deverá reportar ao Conselho de Administração as
recomendações e atividades desempenhadas pelo Comitê de Finanças. Adicionalmente, o
Coordenador do Comitê de Finanças poderá agendar reuniões com a Diretoria, sempre que
necessário, para acompanhar e monitorar a implementação de suas recomendações.
Capítulo X – Orçamento, Remuneração e Despesas
Artigo 21.
O orçamento anual do Comitê de Finanças será aprovado pelo Conselho de
Administração, em conjunto com o orçamento anual da Companhia.
Artigo 22.
Os membros nomeados para o Comitê de Finanças poderão receber
remuneração pelas atividades prestadas no âmbito deste órgão de assessoramento, conforme
prevista no orçamento anual do Comitê de Finanças.

Artigo 23.
A Companhia deverá providenciar o reembolso de despesas de locomoção,
hospedagem e refeição incorridas para a participação dos membros nas reuniões,
devidamente comprovadas e respeitadas as políticas de reembolso da Companhia.
Capítulo XI – Disposições Gerais
Artigo 24.
O presente Regimento somente poderá ser alterado pelo Conselho de
Administração, mediante proposta do Coordenador e com aprovação prévia pela maioria dos
membros do Comitê de Finanças.
Artigo 25.
As omissões deste Regimento, dúvidas de interpretação e eventuais alterações
de seus dispositivos serão submetidas ao Conselho de Administração para resolução.
Artigo 26.
Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho de
Administração e será arquivado na sede da Companhia.

***

