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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de Junho 
de 2022. 1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de junho de 2022, às 
10:00 horas, na sede da Austral Seguradora S.A. (“Companhia”), localizada na 
Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 
22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades para 
convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exer-
cício do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba; e Secretário: Rodolfo Arashiro Rodriguez. 4. Ordem do 
Dia: Apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a lavratura da ata 
na forma de sumário; (ii) a constituição do Comitê de Riscos, conforme defini-
do na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados nº 416 de 20 de 
julho de 2021 (“Resolução CNSP nº 416/21”), unificado e em estrutura única 
para as empresas do grupo prudencial, no âmbito da Companhia,e a aprova-
ção do seu regimento interno; (iii) a eleição dos membros do Comitê de Riscos 
do grupo prudencial; (iv) a ratificação da nomeação do Sr. Rodolfo Arashiro 
Rodriguez como diretor estatutário responsável pelos controles internos, em 
atendimento aos artigos 9º, caput,e 12, inciso I,da Resolução CNSP nº 416/21; 
(v) a constituição da Unidade de Conformidade e da Unidade de Gestão de 
Riscos, em atendimento aos artigos 10 e 18 da Resolução CNSP nº 416/21, de 
forma conjunta e em estrutura única para as empresas do grupo prudencial, no 
âmbito da Companhia, conforme definidas na Resolução CNSP nº 416/21, e 
a nomeação de seu gestor em atendimento aos artigos 12 e 20 da Resolução 
CNSP nº 416/21; (vi)a aprovação de determinados documentos de governança 
corporativa do grupo prudencial, nos termos do artigo 38 da Resolução CNSP 
nº 416/21; e (vii) a aprovação de determinados documentos de governança 
corporativa da Companhia. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Ad-
ministração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas 
ou restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a lavratura da presente ata na for-
ma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Aprovar (i) 
a constituição do Comitê de Riscos, conforme definido na Resolução CNSP nº 
416/21, unificado e em estrutura única para as empresas do grupo prudencial, 
isto é, para a Companhia e para a Austral Resseguradora S.A., sociedade por 
ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.536.561/0001-26, com sede na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, Sala 401, Leblon, 
CEP 22.431-002, no âmbito da Companhia, nos termos dos artigos21 e 38, V 
da Resolução CNSP nº 416/21, e (ii) seu regimento interno,conforme Anexo I 
a esta ata. 5.3. Aprovar a eleição dos membros do Comitê de Riscos do grupo 
prudencial, conforme a seguir, todos com mandato unificado de 1 (um) ano a 
contar da presente data: A) Sérgio Goldenstein, brasileiro, casado, econo-
mista, portador da carteira de identidade nº 07669138-5, expedida pelo IFP/
RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.868.647-57, residente e domiciliado na 
Rua Almirante Guilhem, nº 421, apartamento 704, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22.440-000, para o cargo de presidente do Comitê de Riscos; B) Margo 
Isabel Black, cidadã britânica, divorciada, securitária, portadora do Documen-
to de Identidade RNE n.º V319283-C, emitido pela Polícia Federal, inscrita no 
CPF/ME sob o nº 057.475.247-12, residente e domiciliada na Avenida Aquare-
la do Brasil, nº 333, Bloco 1, apartamento 2.002, São Conrado, Rio de Janeiro/
RJ, CEP 22.610-010, para o cargo de membro do Comitê de Riscos; C) Michel 
Cukierman, brasileiro, em união estável, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 03.99.99.02-4, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 016.377.457-96, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, 
nº 336, Parte, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.431-002, para o cargo de 

membro do Comitê de Riscos. Os Srs. Sérgio Goldenstein, Margo Isabel Black 
e Michel Cukierman declararam que atendem aos requisitos estabelecidos na 
Resolução CNSP nº 416/21. 5.4. Ratificar a nomeação do Sr. Rodolfo Arashi-
ro Rodriguez, brasileiro, divorciado, gestor de riscos, portador da carteira de 
identidade nº 319710372, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
301.538.448-17,com endereço profissional na Avenida Bartolomeu Mitre 336, 
Sala 401, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.431-002, como diretor estatutá-
rio responsável pelos controles internos,conforme Resolução CNSP nº 416/21. 
5.5. Aprovar (i) a constituição da Unidade de Conformidade e da Unidade de 
Gestão de Riscos, de forma conjunta e em estrutura única para as empresas 
do grupo prudencial, isto é, para a Companhia e para a Austral Resseguradora 
S.A., no âmbito da Companhia, em atendimento aos artigos 10 e 18, § 4º, I e 
38, IV da Resolução CNSP nº 416/21 (“Unidade de Conformidade e Gestão de 
Riscos”), e (ii) a nomeação do Sr. Diogo Ferreira Morais, brasileiro, em união 
estável, economista, portador da carteira de identidade nº 21.430.648-2, expe-
dida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 111.677.327-90,com endereço 
profissional na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, Sala 401, Leblon, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 22.431-002, como gestor da Unidade de Conformidade e 
Gestão de Riscos do grupo prudencial, em atendimento aos artigos 12 e 20 da 
Resolução CNSP nº 416/21. 5.6. Aprovar os seguintes documentos de gover-
nança corporativa do grupo prudencial, nos termos do artigo 38 da Resolução 
CNSP nº 416/21: (a) Código de Ética e Conduta Profissional, conforme Anexo 
II a esta ata;(b)Política de Privacidade de Dados, conforme Anexo III a esta 
ata;(c) Política de Gestão de Continuidade de Negócios, conforme Anexo IV a 
esta ata; (d)Política de Compliance, conforme Anexo V a esta ata; (e) Política 
de Controles Internos, conforme Anexo VI a esta ata; (f) Política de Prevenção 
à Fraude,conforme Anexo VII a esta ata; (g) Política Anticorrupção,conforme 
Anexo VIII a esta ata; (h) Política de Gestão de Riscos, conforme Anexo IX a 
esta ata; (i) Política de Segurança da Informação, conforme Anexo X a esta 
ata; (j) Política de Liquidez, conforme Anexo XI a esta ata;e (k) Política de 
Investimento de Recursos, conforme Anexo XII a esta ata,os quais passarão 
a ter eficácia a partir desta data. 5.7. Aprovar os seguintes documentos de go-
vernança corporativa da Companhia: (l) Política de Subscrição Garantia, con-
forme Anexo XIII a esta ata; (m) Política de Subscrição de Casco Marítimo, 
conforme Anexo XIV a esta ata; (n) Política de Subscrição de D&O, conforme 
Anexo XV a esta ata; (o) Política de Subscrição de E&O, conforme Anexo 
XVI a esta ata; (p) Política de Subscrição de Petróleo, conforme Anexo XVII a 
esta ata; (q) Política de Sinistros, conforme Anexo XVIII a esta ata; (r) Política 
de Resseguro, conforme Anexo XIX a esta ata; (s) Política de Subscrição de 
Responsabilidade Civil, conforme Anexo XX a esta ata; (t) Política de Produ-
tos, conforme Anexo XXI a esta ata; (u) Política de Alçadas, conforme Anexo 
XXII a esta ata; e (v) Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, conforme 
Anexo XXIII a esta ata, os quais passarão a ter eficácia a partir desta data. Os 
membros do Conselho de Administração aprovam a dispensa de publicação 
dos Anexos I a XXIII. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura 
da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, con-
ferida e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba; Secretário: Rodolfo Arashiro Rodriguez; Membros do Con-
selho de Administração Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba;Gabriel 
Felzenszwalb e Michel Cukierman. Rio de Janeiro, 30de junho de 2022. Mesa: 
Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Rodolfo Arashiro Rodriguez 
- Secretário. Conselheiros: Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Gabriel Fel-
zenszwalb, Michel Cukierman. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 00005026814 
em 02/08/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8/08/2022.
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