Regimento Interno do Comitê de Gestão
de Pessoas e Sustentabilidade

Aprovado pelo Conselho de Administração em 25 de maio de 2017.
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1

REGIMENTO INTERNO

1.1. Este Regimento Interno dispõe sobre os procedimentos do Comitê de Gestão de Pessoas e
Sustentabilidade (o “Comitê”) da Paranapanema S.A. (a “Paranapanema” ou a “Companhia”),
além de princípios que nortearão o seu funcionamento.
1.2. O referido documento interno foi aprovado, pelos membros do Comitê e pelo Conselho de
Administração em 30 de junho de 2016, em 26 de outubro de 2016 e em 25 de maio de 2017.
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MISSÃO DO COMITÊ

2.1. O Comitê tem a missão exclusiva de assessorar o Conselho de Administração no cumprimento
da sua missão e especificamente no tocante aos temas atinentes a: (I) pessoas e dos talentos
da Paranapanema, proporcionando seleção, capacitação técnica e um ambiente de trabalho
adequado para que possam atingir suas metas com máxima eficiência e eficácia; (II) avaliação
da capacidade de retenção, renovação e sucessão de pessoas; (III) ações voltadas para a
responsabilidade socioambiental que visem a sustentabilidade da Companhia.
2.2. As recomendações emanadas das discussões do Comitê servirão de subsídio para tomada de
decisões do Conselho de Administração da Companhia.
3
3.1.

COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
Cabem ao Comitê as seguintes competências e atribuições:
a) Analisar e contribuir com a elaboração de Política de Gestão de Pessoas vinculada aos
objetivos estratégicos, que suporte a melhoria contínua e dê equilíbrio aos interesses de
investidores, executivos e colaboradores.
b) Analisar e contribuir com a elaboração da Política de Remuneração e Benefícios que
incentive a performance, a retenção e atração de talentos, a consolidação da cultura
desejada;
c) Analisar e contribuir com a estratégia de desenvolvimento das pessoas proposta pela
Companhia;
d) Analisar e contribuir com o Plano de Sucessão dos membros da Diretoria Executiva, e
demais funções chaves, e monitorar sua execução;
e) Analisar proposta de indicadores de gestão corporativos relativo às pessoas, e monitorar
os resultados;
f) Analisar propostas de seleção, contratação e destituição dos Diretores da Companhia, e
suas atribuições;
g) Analisar proposta de remuneração individual dos Diretores, inclusive benefícios;
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h) Analisar e contribuir com o Plano Anual de Metas do Diretor Presidente e demais
membros da Diretoria Executiva;
i) Apoiar o Presidente do Conselho de Administração no processo anual de avaliação dos
conselheiros e a auto avaliação do Conselho de Administração;
j) Propor um descritivo do perfil de Conselheiros e Diretores desejável;
k) Apoiar o Presidente do Conselho de Administração na avaliação de performance e
competência do Diretor Presidente, e com este, dos demais membros da Diretoria, e seus
planos de desenvolvimento;
l) Contribuir para a elaboração e revisão do Código de Conduta da Companhia, monitorando
e incentivando sua disseminação.
Temas de Sustentabilidade
a) Analisar e contribuir com a Política de Sustentabilidade, em conformidade com a Missão,
Princípios e Valores da Companhia.
b) Analisar e contribuir com o Relatório Anual de Sustentabilidade;
c) Estimular as melhores práticas de Sustentabilidade, no ambiente interno e externo, e a
busca de mecanismos de reconhecimento de mercado;
d) Analisar e contribuir com a elaboração de plano de inserção da Companhia nas questões
sociais e ambientais das comunidades nas quais estão presentes as unidades industriais,
buscando minimizar ou eliminar eventuais externalidades negativas;
e) Acompanhar os principais indicadores e analisar as ações da Companhia voltadas para a
sustentabilidade;
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RESTRIÇÕES AOS MEMBROS DO COMITÊ

4.1. Com o intuito de conceder maior credibilidade ao Comitê foram estabelecidas algumas regras
que devem nortear a conduta de seus membros, vedando-lhes o exercício de algumas
atividades, conforme descrito a seguir:
a) Receber qualquer tipo de vantagem de terceiros ou da Companhia, além da remuneração que
lhe seja porventura atribuída na forma prevista neste Regimento, em razão do exercício do
cargo e/ou do prestígio da função.
b) Usar, em benefício próprio ou de terceiros, com ou sem prejuízo para a Companhia, as
oportunidades comerciais e financeiras de que tenha conhecimento em razão do exercício de
sua função.
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c) Adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe ser necessário à Companhia ou
que ela esteja interessada em adquirir.
d) Valer-se de informações privilegiadas, confidenciais e/ou sigilosas para obter vantagem para
si ou para terceiros.
5

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ

5.1. O Comitê será composto por até três (3) membros integrantes do Conselho de Administração,
e até (2) membros externos, estes com conhecimentos específicos na área de área de gestão de
pessoas, relações trabalhistas e responsabilidade socioambiental. Adicionalmente, o Diretor de
Gestão Corporativa da Companhia participará das reuniões na qualidade de convidado do Comitê.
5.2.
6

O Comitê será subordinado ao Conselho de Administração.
MANDATO

6.1. O mandato dos membros do Comitê se estenderá até a realização da Assembleia Geral
Ordinária que eleger o Conselho de Administração.
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INDICAÇÃO

7.1. Os membros do Comitê são indicados pelo Conselho de Administração.
7.2. É permitida a recondução do mandato dos membros do Comitê, sendo esta admitida após uma
análise de desempenho, sem necessidade de registro oficial, a ser realizada pelo Conselho de
Administração.
7.3. Os membros do Comitê poderão ser destituídos:
a) Quando deixarem de atender aos requisitos previstos no presente Regimento;
b) Quando perderem sua condição de membros do Conselho de Administração da
Paranapanema, encerrando-se o mandato automaticamente; ou
c) Por decisão do Conselho de Administração da Paranapanema.
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COORDENAÇÃO DO COMITÊ.

8.1. Um dos membros do Conselho de Administração integrante do Comitê será indicado pelo
Conselho de Administração para exercer a função de Coordenador, tendo suas atribuições
previstas neste Regimento. Os demais membros do Comitê não terão designação específica.
8.2. Será de responsabilidade do Coordenador o reporte dos trabalhos realizados pelo Comitê em
Reunião do Conselho de Administração.

5

8.3. O Coordenador do Comitê deve avaliar previamente, junto com o Secretário do Conselho de
Administração, os temas a serem apresentados pelo Comitê nas reuniões do Conselho de
Administração.
8.4. Cabe ao Coordenador do Comitê requerer ao Presidente do Conselho de Administração a
convocação das reuniões extraordinárias, conjuntas do Conselho de Administração e do
Comitê, sempre que julgar que o tempo de espera para próxima Reunião possa acarretar
prejuízo, de qualquer natureza, à Paranapanema.
8.5. O Coordenador indicará um Secretário para assessora-lo nas reuniões do Comitê, o qual
elaborará as atas das reuniões, bem como, ao final de cada reunião efetuará a sua leitura e
colherá as assinaturas. As atas assinadas pelos membros do Comitê ficarão arquivadas na sede
da Companhia.
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REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS

Caberá aos membros do Comitê a remuneração que vier a ser estabelecida pelo Conselho de
Administração, para o exercício das funções a eles inerentes.
9.2. Os membros do Comitê perceberão a remuneração que lhes forem cabíveis mediante a
realização e participação nas reuniões, sendo certo que, em caso de não realização de reunião
ou ausência do membro, nenhuma remuneração será devida.
9.3. Um membro do Conselho de Administração que participar da composição de mais de um
Comitê de Assessoramento do Conselho de Administração, fará jus a remuneração de um único
Comitê de Assessoramento.
9.1.

10 DESPESAS E CONTRATAÇÕES ADICIONAIS
10.1. Qualquer despesa razoável e necessária para execução das atividades do Comitê, tal como a
contratação de serviços especializados e realização de viagens, deverá ser submetida ao
Conselho de Administração, respeitando-se as políticas em vigor da Companhia.
10.2. Para o exercício de seu mandato, fica facultado aos membros do Comitê convidar assessores
técnicos externos especializados para participar das reuniões do Comitê e prestar suporte
técnico na análise de determinadas matérias, conforme conveniência de cada membro e às
suas próprias expensas. Para acesso ao material apropriado ou participação nas reuniões do
Comitê, o Coordenador cuidará para que as informações da Companhia estejam devidamente
protegidas, por meio de assinatura de acordo de confidencialidade apropriado, sendo cada
membro responsável pela disponibilização e uso das informações pelos assessores que vierem
a ser consultados.
11 REUNIÕES
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11.1. O Comitê da Paranapanema deverá reunir-se mensalmente, e sempre que forem convocados
na forma deste Regimento.
11.2. As Reuniões do Conselho de Administração constituem o fórum de reporte das recomendações
e análises acerca dos temas discutidos, bem como das informações sobre a execução do
cronograma anual de atividades do Comitê.
11.3. As convocações para qualquer reunião do Comitê serão enviadas pelo Coordenador do Comitê,
por meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do
recebimento da convocação pelo destinatário, membros do órgão ou convidados, quando
aplicável.
11.4. As convocações para as reuniões ordinárias devem ser realizadas pelo Coordenador do Comitê
com, no mínimo, cinco (05) dias de antecedência da data prevista.
11.5. As reuniões extraordinárias do Comitê da Paranapanema poderão ser convocadas pelo
Coordenador do Comitê, ou quando o Conselho de Administração julgar necessário.
11.6. As convocações de reuniões emergenciais deverão ser feitas com prazo de dois (2) dias de
antecedência.
11.7. A pauta das reuniões do Comitê será definida pelo Conselho de Administração, em conjunto
com o Coordenador do Comitê.
11.8. Não serão objeto de pauta de reunião deste Comitê, ordinária ou extraordinária, temas
relativos à gestão cotidiana da Paranapanema, a menos que possuam relevância estratégica e
indicação expressa do Conselho de Administração.
11.9. As sugestões de temas a serem discutidos em reuniões devem ser encaminhadas, via e-mail,
para o Coordenador do Comitê, junto ao pedido de realização da reunião, nos casos de reunião
extraordinária.
12 QUORUM PARA INSTALAÇÃO DAS REUNIÕES
12.1. As reuniões do Comitê serão instaladas com a presença de no mínimo dois (2) membros.
12.2. Independente dos cargos exercidos, os votos de todos os membros do Comitê são iguais em
peso.
13 ATAS DE REUNIÕES
13.1. As atas de reunião do Comitê deverão ser elaboradas e assinadas ao término de cada reunião.
Caso não seja possível efetuar este procedimento, esta deverá ser encaminhada, por e-mail,
para os demais membros do Comitê pelo seu Coordenador em um prazo de até cinco (5) dias
após a data de realização da reunião.
13.2. A cada um dos membros do Comitê caberá responder ao e-mail, aceitando o conteúdo da ata
ou justificando o motivo do não aceite. A resposta ao conteúdo da ata deverá ser enviada, ao
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Coordenador do Comitê, até o final do dia do recebimento do referido e-mail. Nestes casos, a
aprovação formal da referida ata se dará na reunião subsequente.
13.3. Nas atas das reuniões deverão ser registrados: data, local, nome dos membros do Comitê
presentes, registros em geral, assuntos tratados, exposições efetuadas e resultado das
votações com a identificação dos eventuais votos divergentes e/ou votos convergentes com
ressalva, bem como as situações de empate.
13.4. As informações documentadas nas atas de reunião do Comitê são sigilosas e não devem ser
divulgadas para terceiros, exceto para o Conselho de Administração.
14 ADVERTÊNCIAS E MANUTENÇÃO DO MANDATO
14.1. Caso seja identificado o descumprimento de alguma Política interna da Companhia ou do
presente Regimento por algum dos membros do Comitê, caberá ao Coordenador adverti-lo,
mediante comunicação formal, por e-mail, indicando detalhadamente o motivo da advertência.
Se um membro do Comitê atinge o número de três (3) advertências, o Coordenador deverá
alertar o Conselho de Administração acerca do caso e ele, então, arbitrará quanto a sua
permanência ou destituição no Comitê.
14.2. Qualquer membro do Comitê perderá imediatamente o mandato caso seja identificada a
responsabilidade por divulgação de informação confidencial.
15 CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos neste Regimento deverão ser resolvidos pelo Conselho de Administração, nos
casos em que o Comitê não se considerar capaz ou confortável para resolver.
*
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