SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 16.404.287/0001-55
NIRE nº 29.300.016.331

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas:

A Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”) vem apresentar aos Senhores Acionistas
as seguintes propostas a serem objeto de deliberação em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada em 1º de julho de 2016:

1) Definir que o Conselho de Administração da Companhia passará a ser
composto por 9 (nove) membros.

De acordo com o art. 17 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de
Administração é composto de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) membros. Na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 25 de abril de 2016, foi
aprovada a composição do Conselho de Administração com 8 (oito) membros.
A atual administração propõe que o Conselho de Administração passe a ser composto
por 9 (nove) membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31
de dezembro de 2017.
A alteração proposta está alinhada com as melhores práticas de governança
corporativa, uma vez que possibilitará uma composição do Conselho de Administração
com experiência ainda mais diversificada.

2) Eleger novo membro para compor o Conselho de Administração da
Companhia

A atual administração indica, para ocupar a vaga no Conselho de Administração da
Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017,
a Sra. Maria Priscila Rodini Vansetti Machado.
Adicionalmente, em conformidade com o art. 10 da Instrução CVM 481/09,
encontram-se disponíveis no Anexo I desta proposta as informações indicadas nos
itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, relativa à candidata cuja eleição ora se
propõe. Tais informações também estão disponíveis no site da Companhia
(www.suzano.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa
(www.bmfbovespa.com.br).
Após a Assembleia Geral Extraordinária, a composição do Conselho de Administração
da Companhia será a seguinte:
David Feffer - Presidente
Claudio Thomaz Lobo Sonder - Vice-Presidente
Daniel Feffer - Vice-Presidente
Antonio de Souza Corrêa Meyer
Jorge Feffer
Marco Antonio Bologna
Maria Priscila Rodini Vansetti Machado
Nildemar Secches
Rodrigo Kede de Freitas Lima

Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Relações com Investidores

ANEXO I

Informações sobre a candidata a membro do Conselho de Administração
(itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, conforme Anexo 24 da Instrução
CVM nº 480/09).

12.5

Candidato para a vaga no Conselho de Administração
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome:

Maria Priscila Rodini Vansetti Machado

Data de nascimento:

04.05.1958

Profissão:

Engenheira

CPF:

036.618.448-22

Cargo a ser ocupado:

Membro do Conselho de Administração

Data prevista de eleição:

01.07.2016

Data prevista da posse:

Em até 30 dias da data da eleição

Prazo do mandato:

Até a AGO de 2018

Outros cargos ou funções exercidas no Não há
emissor:
Indicado pelo controlador:

Sim

Membro Independente:

Sim, conforme critério previsto no
Regulamento de Listagem do Nível 2 de
Governança
Corporativa
da
BM&FBOVESPA.

Número de mandatos consecutivos:

-

Cargos
ocupados
em
outras Presidente da DuPont Brasil e Vicesociedades ou organizações do Presidente da divisão de Proteção de
terceiro setor:
Cultivos para a América Latina da Du Pont.
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações:
A Sra. Priscila Vansetti é formada em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiróz” da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP) e especializou-se
em Executive Management pela Wharton School (Universidade da Pensilvânia). Ela iniciou

sua carreira na DuPont Brasil em 1981, na divisão agrícola, assumindo posições de
liderança nas áreas de Regulatórios, Relações Governamentais e Pesquisa &
Desenvolvimento. Em 1996, foi transferida para Wilmington (Delaware, Estados Unidos),
quando assumiu diferentes posições nas áreas de Desenvolvimento e Marketing. Em 2008,
foi promovida a diretora de Negócios da DuPont Canadá, sendo realocada para a unidade
de Mississauga (Ontário, Canadá). Entre setembro de 2014 e setembro de 2015, exerceu a
função de diretora global de Planejamento Estratégico da divisão de Proteção de Cultivos.
Desde outubro de 2015 é Diretora Presidente da Dupont do Brasil.
A Sra. Priscila Vansetti declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 (cinco)
anos, não esteve sujeita (a) qualquer condenação criminal, (b) qualquer condenação ou
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, ou (c) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela,
o percentual da participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:
Não aplicável, uma vez que haverá eleição de apenas um membro para compor o Conselho de
Administração, o qual não exerceu cargos anteriores na Companhia.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
Não aplicável, uma vez que não haverá eleição de membros dos comitês.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de
tabela, o percentual da participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não aplicável, uma vez que não haverá eleição de membros dos comitês.
12.9. Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes
entre:
Não há relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau entre a Sra.
Priscila Vansetti e: (i) os administradores da Companhia; (ii) os administradores de controladas
diretas e indiretas da Companhia; (iii) os controladores diretos ou indiretos da Companhia; e/ou
(iv) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia.

12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre a candidata e:
Não há relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos
exercícios sociais, entre a Sra. Priscila Vansetti e sociedades controladas, direta ou
indiretamente pela Companhia.

