HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53
NIRE 35.300.383.982
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021

1.

Data, Horário e Local: No dia 13 de maio de 2021, às 13:00 horas, por videoconferência, nos
termos do artigo 23, parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia (“Reunião”).
2.

Convocação e Presença: Confirmada a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, a Reunião foi devidamente instalada nos termos do artigo 23,
parágrafos 3º e 4º, do Estatuto Social da Companhia.
3.

Mesa: Presidente: Bruno Pessoa Serapião; Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro.

4.

Ordem do Dia: apreciar e/ou deliberar sobre (i) as informações contábeis trimestrais da
Companhia relativas ao período encerrado em 31 de março de 2021; (ii) a reeleição dos membros
da Diretoria da Companhia; (iii) as atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria não estatutário
da Companhia no primeiro trimestre de 2021; e (iv) a celebração de aditamentos às operações
vigentes de Notas de Crédito à Exportação (NCEs) e de Credit Linked Notes (CLNs) entre o Banco
Santander S.A., a Companhia e determinadas subsidiárias.
5.

Apresentação: Os membros da Diretoria da Companhia presentes na Reunião realizaram
apresentações acerca dos tópicos da ordem do dia e, dentre outros assuntos, o resumo dos dados
financeiros e operacionais da Companhia (“Material de Suporte”). Após as apresentações, os
membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do
material fornecido e das apresentações realizadas, não havendo mais questionamentos, tampouco
objeções em relação ao que foi apresentado ou ao que foi esclarecido. Os Srs. Ricardo Antonio
Weiss e Antonio May Ulrich, membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia,
esclareceram que referido Comitê apreciou e recomendou ao Conselho de Administração a
aprovação das informações contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado em
31 de março de 2021, conforme parecer emitido em reunião realizada em 13 de maio de 2021.
6.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes à
Reunião decidiram, nos termos do Material de Suporte, por unanimidade e sem quaisquer
restrições ou ressalvas:

(i) aprovar as informações contábeis trimestrais da Companhia relativas ao período encerrado
em 31 de março de 2021, acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes
da Companhia e do relatório da administração. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a
tomar todas as providências necessárias para a divulgação de referidas informações contábeis
trimestrais e dos demais documentos pertinentes previstos no Estatuto Social da Companhia,
na legislação e na regulamentação aplicáveis, incluindo o relatório da administração e o relatório
dos auditores independentes da Companhia, nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores
Mobiliários e da Companhia;
(ii) aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, a saber:
(a) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. FABIO ABREU SCHETTINO, brasileiro, divorciado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.719.352 SSP/PA e inscrito no CPF/ME
sob o nº 426.953.842-20;
(b) para o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores, o Sr. ANDRÉ KINJO
KUBOTA, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº
30.970.743-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 335.148.858-00; e
(c) para o cargo de Diretora sem designação específica, a Sra. TERESA CRISTINA MEYER PIRES
FALEIRO, brasileira, em união estável, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº
8686212 SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 013.820.686-46;
sendo todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, com mandato
unificado de 2 (dois) anos a contar da data desta Reunião do Conselho de Administração,
podendo serem reeleitos.
Os membros da Diretoria ora eleitos foram investidos imediatamente em seus cargos, mediante
a assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reuniões, nos termos do Artigo
149 da Lei das S.A., e declaram ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de
2002 e, consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que
os impeça de exercerem atividades mercantis, terem reputação ilibada e não ocuparem cargo
em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, não tendo interesse
conflitante com o da Companhia, bem como declaram, para os devidos fins, sob as penas da lei,
não se encontrarem de qualquer forma impedidos de exercerem a administração da Companhia
por força de regulamentação ou lei especial;
(iii) tomar conhecimento acerca das atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria não

estatutário da Companhia durante o primeiro trimestre do ano de 2021, anuindo com as
iniciativas realizadas por referido Comitê; e
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(iv) aprovar a celebração de aditamentos às operações vigentes de (I) Notas de Crédito à
Exportação (NCEs), entre a Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A., sociedade controlada pela
Companhia, o Banco Santander S.A. e a Companhia; e de (II) Credit Linked Notes (CLNs) entre a
Hidrovias International Finance S.à.r.l, sociedade controlada pela Companhia, o Banco
Santander S.A. e a Companhia; além dos demais contratos e instrumentos complementares ou
acessórios para viabilizar tais operações e seus respectivos aditamentos, tudo nos termos do
Material de Suporte.
Ficam a Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias autorizadas a praticar todos os atos e
executar todos os instrumentos necessários para a concretização das deliberações ora
aprovadas.
7.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos
membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publicação.
8.

Presenças: Mesa: Presidente – Sr. Bruno Pessoa Serapião; Secretária – Sra. Teresa Cristina
Meyer Pires Faleiro. Membros do Conselho de Administração: Bruno Pessoa Serapião, Felipe
Andrade Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Márcia Maria Ferraresi, Roberto Lucio Cerdeira
Filho, Antonio Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus Vinicius Menoita Nogueira e Denys
Monteiro.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 13 de maio de 2021.

___________________________________
Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro
Secretária da Reunião
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