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São Paulo, 11 de abril de 2006 – A Suzano Papel e Celulose – (Suzano ou Companhia) –
(Bovespa: SUZB5), um dos maiores produtores integrados de celulose e papel da América Latina,
anuncia a proposta da Administração para deliberação nas Assembléia Geral Extraordinária de 26 de
abril de 2006, de novas medidas para o aprimoramento do seu modelo de governança corporativa.
No intuito de se adequar às melhores práticas do mercado e visando à melhor condução dos
negócios, foi proposta a reformulação dos comitês do Conselho de Administração atualmente
existentes , além da criação de um novo Comitê, o de Auditoria:
O Comitê de Sustentabilidade e Estratégia terá como atribuições:
•

Assessorar o Conselho no cumprimento de suas responsabilidades relativas à
estratégia de longo prazo e seu planejamento;e

•

Assessorar o Conselho na disseminação do conceito estratégico de Sustentabilidade,
visando o atingimento de padrões mundialmente aceitos como referência de
excelência.

O Comitê de Gestão terá como principais atribuições:
•

•
•

Assessorar o Conselho no cumprimento de suas responsabilidades relativas às áreas
de finanças, orçamentos e controle, gestão de talentos, remuneração dos executivos,
assuntos legais, novos negócios, investimentos e relacionamento com o mercado e
investidores, formulando políticas corporativas quando for o caso ;e
Acompanhar os resultados da empresa e o desempenho dos executivos através de
metodologia especifica, procurando garantir aderência as metas estabelecidas no
Planejamento Estratégico, Plano de Negócios e no Orçamento;e
Zelar pela elaboração e formulação de políticas corporativas especificas para as
áreas ambiental, saúde e de segurança. assim como pela participação da empresa na
elaboração do Código de Conduta e do Relatório Anual de Sustentabilidade do Grupo.

O Comitê de Auditoria terá como atribuições:
•
•

•

Assessorar o Conselho na analise das demonstrações financeiras, assegurando-se
de que a Diretoria desenvolva e implemente controles internos confiáveis , inclusive
para asegurar a qualidade das informações de controladas;
Assessorar o Conselho na fiscalização dos trabalhos de auditoria interna, auditoria
externa e controles internos, garantindo que a as Auditorias Externas e Internas
desempenhem suas atribuições de forma independente entre si e em relação a
Diretoria, permitindo inclusive que a Auditoria Externa avalie as praticas dos demais;e
Zelar pelo cumprimento do Código de Conduta e das Políticas Corporativas para as
áreas ambiental, saúde e de segurança.
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Proposta para AGE

David Feffer, presidente do Conselho de Administração da Suzano esclareceu que: “Cada vez mais,
o grande desafio que se apresenta para as corporações em todo o mundo é a capacidade de se
adaptarem rapidamente às mudanças nos cenários econômico, político e social, gerando valor para
os seus negócios ao longo do tempo. Com esta reformulação no modelo de gestão, buscamos
estabelecer diretrizes e criar canais que compatibilizem os objetivos de curto e longo prazo e, assim,
garantir a sustentabilidade desta Organização com base na responsabilidade econômica, no
equilíbrio ambiental, na justiça social e na governança corporativa”.
A Suzano Papel e Celulose é um dos maiores produtores verticalmente integrados de papel e
celulose de eucalipto da América Latina, com uma capacidade de produção de 1,1 milhão
toneladas de celulose total e de 820 mil toneladas de papel. A Suzano Papel e Celulose oferece
um amplo espectro de produtos de papel e celulose para os mercados doméstico e
internacional, com posições de liderança em segmentos chave do mercado brasileiro e quatro
linhas de produtos: (i) celulose de eucalipto; (ii) papel para imprimir e escrever não revestido; (iii)
papel para imprimir e escrever revestido; e (iv) papelcartão. A Suzano Papel e Celulose detém
indiretamente 50% do controle da Ripasa S.A Celulose e Papel, companhia, que produz
celulose, papéis de imprimir e escrever, especiais, papelcartão e cartolinas. A Ripasa alcançou
uma receita líquida de R$ 1,4 bilhão e 646 mil toneladas de vendas em 2005 e possui quatro
unidades industriais em São Paulo, além de áreas florestais totais de 86,4 mil ha.

Afirmações sobre Expectativas Futuras
Algumas afirmações contidas neste comunicado podem ser projeções ou afirmações sobre
expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e
incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam
substancialmente diferentes que era esperado. Estes riscos incluem entre outros, a sucessão do
CEO na forma definida, modificações na demanda futura pelos produtos da Companhia,
modificações nos fatores que afetam os preços domésticos e internacionais dos produtos, mudanças
na estrutura de custos, modificações na sazonalidade dos mercados, mudanças nos preços
praticados pelos concorrentes, variações cambiais, mudanças no cenário político-econômico
brasileiro, nos mercados emergentes e internacional.
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