REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
(“Regimento”)

1.

DEFINIÇÃO

1.1.
Este Regimento estabelece procedimentos a serem observados pelo Comitê de Sustentabilidade
(“Comitê”), órgão de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração da Cielo S.A.
(“Companhia”), de caráter permanente, submetido à legislação e regulamentações aplicáveis e ao disposto
no Estatuto Social da Companhia.
1.2.
Compete ao Conselho de Administração deliberar sobre a instalação, extinção ou modificação do
presente Comitê e sobre a alteração deste Regimento.
2.

OBJETIVO E COMPETÊNCIA

2.1.
O Comitê tem por objetivo assessorar o Conselho de Administração no desempenho de suas
atribuições relacionadas à sustentabilidade, incluindo o estabelecimento de diretrizes e ações corporativas,
bem como conciliar as questões de desenvolvimento econômico com as de responsabilidade social,
assegurando o sucesso do negócio em longo prazo, contribuindo para um meio ambiente saudável, uma
sociedade justa e o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
2.2.

Compete ao Comitê de Sustentabilidade:
(a) propor e acompanhar a execução dos projetos que melhorem o perfil de sustentabilidade da
Companhia nas dimensões social, ambiental e econômica;
(b) propor a inclusão da Companhia em rankings nacionais e internacionais referenciados à
sustentabilidade empresarial;
(c) acompanhar os compromissos de natureza social, econômica e ambiental assumidos pela
Companhia;
(d) participar da elaboração de relatórios sociais e de desenvolvimento sustentável que
demonstrem o desempenho socioambiental da Companhia;
(e) acompanhar os indicadores sociais, ambientais e econômicos da Companhia;
(f) avaliar os resultados de projetos socioculturais patrocinados pela Companhia;
(g) reportar regularmente ao Conselho de Administração o desempenho social e ambiental da
Companhia.

3.

COMPOSIÇÃO, REQUISITOS E IMPEDIMENTOS

3.1.
O Comitê será composto por, no mínimo, 07 (sete) e, no máximo, 13 (treze) membros para um
mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição e substituição, a qualquer tempo.
3.2.
Obrigatoriamente, o Comitê será formado por 02 (dois) membros do Conselho de Administração
sendo, pelo menos, 01 (um) conselheiro independente; 01 (um) Diretor Estatutário; o Gerente de
Sustentabilidade da Companhia. Os demais membros integrantes serão os responsáveis das seguintes áreas
da Companhia: (a) Compras; (b) Novos Negócios e Planejamento Estratégico; (c) Operações e
Tecnologia; (d) Recursos Humanos; (e) Relação com Investidores; (f) CRM – Customer Relatioship
Management; (g) Marketing; (h) Serviços e Operações Financeiras; (i) Canais e Inovações, os quais serão

investidos no cargo de membro do Comitê mediante a assinatura dos respectivos termos de posse,
arquivados na sede da Companhia.
3.3.
Os membros do Comitê deverão exercer suas funções respeitando os mesmos deveres e
responsabilidades atribuídos aos administradores da Companhia, contidos nos artigos 153 a 159 da Lei nº.
6.404/76 (“Lei das S.A”), conforme previsão contida no artigo 160 da mesma Lei.
3.4.
Os membros deverão atuar com a máxima independência e objetividade, visando o melhor
interesse da Companhia para que o Comitê possa atingir a sua finalidade, devendo, inclusive, observar e
respeitar o Código de Ética e demais códigos e políticas da Companhia. A função de membro do Comitê é
indelegável.
3.5.
Na primeira reunião a ser realizada após a eleição dos membros do Comitê, os membros elegerão
o seu Coordenador e o seu Vice-Coordenador, cujos mandatos coincidirão com os mandatos dos membros
do Comitê.
3.5.1 O Coordenador deverá ser integrante do Conselho de Administração e terá como funções
principais:
(a)
(b)
(c)
(d)

convocar as reuniões do Comitê;
avaliar e definir os assuntos a serem discutidos em suas reuniões, incluindo na ordem do dia;
coordenar as reuniões;
reportar ao Conselho de Administração os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê.

3.6.
O Comitê terá ainda um secretário que auxiliará o Coordenador em suas atribuições, elaborando as
atas das reuniões e, ao final de cada reunião, efetuando a leitura e coletando as assinaturas. O secretário
será indicado pelo Coordenador do Comitê, devendo, necessariamente, ser membro do Comitê ou
funcionário da Companhia.
3.7.
Se, porventura, o Coordenador do Comitê tiver que se ausentar do cargo, justificada e
provisoriamente, o Vice-Coordenador assumirá as suas funções durante esse período.
3.8.
No caso de renúncia, ausência injustificada em mais de duas reuniões consecutivas ou
impedimento definitivo do Coordenador do Comitê, o Vice-Coordenador assumirá o cargo de
Coordenador até a próxima reunião, na qual deverá ser eleito o novo Coordenador, pelo prazo restante do
mandato dos membros do Comitê. Nesta hipótese, o Vice-Coordenador se responsabilizará pela
convocação da referida reunião, que deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da
ocorrência da renúncia, ausência injustificada ou impedimento. Se o Vice-Coordenador também estiver
impedido, qualquer membro do Comitê poderá efetuar a referida convocação para eleição do novo
Coordenador.
4.

REUNIÕES

4.1.
As reuniões do Comitê realizar-se-ão ordinariamente, no mínimo, a cada três meses, e
extraordinariamente sempre que necessário. As reuniões serão realizadas nas dependências da Companhia,

sendo que, em casos especiais e devidamente justificados, o Coordenador poderá convocar a reunião em
lugar diverso.
4.2.
As reuniões ordinárias e/ou extraordinárias serão convocadas pelo Coordenador, por escrito,
sendo admitida a convocação por correio eletrônico (e-mail), com no mínimo 05 (cinco) dias de
antecedência da data da respectiva reunião, especificando hora, local e ordem do dia. Todo material de
suporte relativo à ordem do dia deverá ser disponibilizado aos membros do Comitê quando do envio da
convocação, através do Portal de Governança Corporativa ou, alternativamente, por correio eletrônico (email).
4.2.1. Caso os membros do Comitê não recebam tempestivamente o material de suporte de
qualquer dos itens constantes na ordem do dia, poderá ser requerido, por qualquer membro, que o
item em questão seja discutido na próxima reunião. A decisão pela manutenção ou não do referido
item na ordem do dia dependerá da aprovação da maioria dos membros presentes na reunião.
4.2.2. A inclusão de assuntos extrapauta na ordem do dia dependerá da aprovação da maioria
dos membros presentes na reunião.
4.2.3. Na hipótese de assuntos que exijam apreciação urgente, o Coordenador do Comitê poderá
convocar uma reunião do Comitê em prazo inferior ao descrito no item 4.2.
4.2.4. A reunião será instalada com a presença da maioria dos membros, em primeira
convocação, sendo facultada a participação por conferência telefônica ou videoconferência. Na
falta do quórum mínimo estabelecido acima, o Coordenador do Comitê convocará nova reunião,
que deverá se realizar com qualquer quórum, de acordo com a urgência requerida para o assunto a
ser tratado.
4.2.5. As reuniões realizar-se-ão validamente, independentemente de convocação, caso se
verifique a presença de todos os membros do Comitê.
4.2.6. As recomendações e propostas do Comitê serão aprovadas por maioria de votos dos
membros presentes às respectivas reuniões.
4.7.
É permitida a participação de terceiros nas reuniões do Comitê, desde que tal participação seja
necessária para os trabalhos conjuntos do Comitê e seja aprovada pelo Coordenador do Comitê.
4.8.
As reuniões deverão ser transcritas em atas e assinadas pelos membros presentes. Das atas deverão
constar os pontos mais relevantes das discussões, recomendações emitidas, relação dos membros
presentes, justificativas das ausências e providências recomendadas.
4.9.
A ata de cada reunião deverá ser lida, aprovada e assinada ao final da própria reunião ou durante o
início da reunião subsequente. O secretário encaminhará cópia de referida ata a todos os membros do
Comitê e, se necessário, os assuntos registrados em ata poderão ser encaminhados às áreas responsáveis
para tomada das providências recomendadas pelo Comitê. O secretário deverá ainda encaminhar resumo
da ata ao Conselho de Administração para ciência.

5.

INTERAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DA COMPANHIA

5.1.
O Coordenador deverá reportar ao Conselho de Administração as recomendações e atividades
desempenhadas pelo Comitê, sendo facultado o envio das atas das reuniões, estudos, apresentações e
demais documentos utilizados durante as reuniões.
6.

RELATÓRIO ANUAL

6.1.
Anualmente, por ocasião da elaboração do Relatório da Administração, o Comitê deverá elaborar
e submeter ao Conselho de Administração relatório escrito, sumarizando suas atividades, desenvolvidas
durante o exercício findo, bem como as eventuais recomendações de destaque que tenha apresentado.
7.

DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.
Em caso de conflitos entre as disposições do presente Regimento, do Acordo de Acionistas
arquivado na sede social da Companhia ou do Estatuto Social da Companhia, prevalecerão as disposições
dos documentos na seguinte ordem:
(a) Estatuto Social;
(b) Acordo de Acionistas;
(c) Este Regimento.
7.2.

Casos omissos neste Regimento serão dirimidos pelo Conselho de Administração.

7.3.
O presente documento deverá ser divulgado pela Companhia após a sua aprovação pelo Conselho
de Administração.
Barueri, 05 de novembro de 2015.
(Pertence ao Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade da Cielo S.A., aprovado na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 05 de novembro de 2015)

