IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
CNPJ: 33.376.989/0001-9
NIRE: 333.0030917-9
Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2020 – O IRB-Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“Companhia”),
vem comunicar aos senhores acionistas e ao mercado em geral que recebeu, por parte de acionistas
detentores de percentual inferior a 3% do capital social da Companhia, a indicação dos seguintes
candidatos para compor o Conselho Fiscal, cuja eleição ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a ser realizada em 30 de março de 2020, conforme item 1.(iv) da Proposta da Administração
disponibilizada nesta mesma data:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Reginaldo Ferreira Alexandre, para o cargo de membro efetivo ao Conselho Fiscal;
Paulo Roberto Franceschi, para o cargo de membro suplente ao Conselho Fiscal;
Gabriela Soares Pedercini, para o cargo de membro efetivo ao Conselho Fiscal;
Alexandre Pedercini Issa, para o cargo de membro suplente ao Conselho Fiscal;
Tiago Curi Isaac, para o cargo de membro efetivo ao Conselho Fiscal; e
André Vicentini, para o cargo de membro suplente ao Conselho Fiscal.

Esclarecemos que, nos termos do artigo 10 da Instrução CVM n° 481/09, as informações referentes aos
candidatos aos cargos de membros do Conselho Fiscal encontram-se detalhadas no Anexo I a este Aviso
aos Acionistas.

ANEXO I
Nome

Data de nascimento

Órgão administração

Data da
eleição

Prazo de
mandato

Número de
Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de
posse

Foi eleito pelo
controlador

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos e funções
exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Reginaldo Ferreira Alexandre

07/03/1959

Conselho Fiscal

30/03/2020

Assembleia Geral
Ordinária de 2021

0

003.662.408-03

Economista

C.F.(Efetivo)

30/03/2020

Não

N/A

Paulo Roberto Franceschi

12/06/1951

Conselho Fiscal

30/03/2020

Assembleia Geral
Ordinária de 2021

0

171.891.289-72

Contador

C.F.(Suplente)

30/03/2020

Não

N/A

Gabriela Soares Pedercini

27/01/1989

Conselho Fiscal

30/03/2020

Assembleia Geral
Ordinária de 2021

1

085.995.616-42

Engenheira

C.F.(Efetivo)

30/03/2020

Não

100%

Alexandre Pedercini Issa

06/03/1982

Conselho Fiscal

30/03/2020

Assembleia Geral
Ordinária de 2021

1

054.113.616-05

Administrador

C.F.(Suplente)

30/03/2020

Não

0%

N/A

N/A

N/A

N/A
Tiago Curi Isaac

16/06/1982

Conselho Fiscal

30/03/2020

Assembleia Geral
Ordinária de 2021

0

303.612.048-33

Administrador

C.F.(Efetivo)

30/03/2020

Não

N/A

André Vicentini

25/05/1981

Conselho Fiscal

30/03/2020

Assembleia Geral
Ordinária de 2021

0

283.726.668-06

Engenheiro

30/03/2020

Não

N/A

N/A

C.F.(Suplente)

N/A

(a)

Currículos

Reginaldo Ferreira Alexandre – 003.662.408-03
Economista, com dezoito anos de experiência na área de análise de investimentos, como analista, organizador e
diretor de equipes de análise, tendo ocupado essas posições, sucessivamente, no Citibank, Unibanco, BBA (atual
Itaú-BBA) e Itaú Corretora de Valores. Trabalhou ainda como analista de crédito corporativo (Citibank) e como
consultor nas áreas de estratégia (Accenture) e de corporate finance (Deloitte). Atuou também na ProxCon Consultoria
Empresarial, empresa dedicada às atividades de assessoria e prestação de serviços nas áreas de mercado de capitais,
finanças e governança corporativa, entre 2003 e 2017.
É membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – órgão formulador das normas contábeis brasileiras desde sua fundação, em 2005. Atuou como Vice Coordenador de Relações Institucionais do CPC. Ele é analista de
investimentos certificado (CNPI) e gestor de valores mobiliários credenciado pela CVM.
É Conselheiro Fiscal Certificado pelo IBGC, tendo atuado como: (1) Conselheiro de Administração da Mahle Metal
Leve S.A. (empossado em junho de 2017 e reeleito em abril de 2018 e abril de 2019); (2) Membro efetivo, atualmente,
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dos Conselhos Fiscais das seguintes empresas de capital aberto: (a) Cia. de Saneamento do Paraná – Sanepar (eleito
em abril de 2017 e reeleito em abril de 2018); (b) Cia. Energética de Brasília – CEB (eleito em abril de 2019); (c) Rumo
S.A. (eleito em abril de 2019); e (d) Ser Educacional S.A. (presidente do colegiado, eleito em abril de 2015 e reeleito
em abril de 2016, 2017 e 2018); (3) Membro suplente, atualmente, dos Conselhos das seguintes empresas de capital
aberto: (a) Bradesco S.A. (membro suplente do Conselho Fiscal, eleito em março de 2017 e reeleito em março de
2018 e março de 2019); e (b) CPFL Energia S.A. (membro suplente do Conselho Fiscal, eleito em abril de 2017 e
reeleito em abril de 2018 e abril de 2019); (4) Ex-membro do Comitê de Auditoria da Paranapanema S.A. (2017); (5)
Ex-membro dos Conselhos Fiscais das seguintes companhias: (a) Petrobras S.A. (eleito em abril de 2013 e reeleito
em abril de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018); (b) Iochpe Maxion S.A.(eleito em abril de 2013 e reeleito em abril de
2014, 2015, 2016 e 2017); (c) BRF S.A. (eleito em abril de 2015 e reeleito em abril de 2016); (d) Aliansce Shopping
Centers S.A. (eleito em abril de 2014 e reeleito em abril de 2015); (e) Cremer S.A. (presidente do Conselho Fiscal;
eleito em abril de 2011 e reeleito em abril de 2012); (f) Movida S.A. (eleito em janeiro de 2017); (g) Paraná Banco S.A.
(eleito em abril de 2011 e reeleito em abril de 2012, 2013, 2014 e 2015); (h) Tecnisa S.A. (eleito em abril de 2011 e
reeleito em abril de 2012); (i) Tele Norte Celular Participações S.A. (eleito em abril de 2006 e reeleito em abril de
2007); (j) Unipar Carbocloro S.A. (eleito em abril de 2012 e reeleito em abril de 2013 e em abril de 2015); (k) Bradespar
S.A. (suplente; eleito em abril de 2012); (l) Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, atual Arcelor Mittal (suplente; eleito
em abril de 2004 e reeleito em abril de 2005); (m) Grendene S.A. (suplente; eleito em abril de 2012 e reeleito em abril
de 2013 e de 2014); (n) Indústrias Romi (suplente, eleito em abril de 2015); (o) Grazziotin S.A. (suplente, eleito em
abril de 2015); (p) SLC Agrícola (suplente; eleito em abril de 2013 e reeleito em abril de 2014 e de 2015); (6) Expresidente da Associação Brasileira de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – APIMEC,
eleito para o período 2015-2016; (7) Ex-presidente da Associação Brasileira de Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais – APIMEC, seção São Paulo, eleito para o período 2011-2012.
É também um dos autores do Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas, além de ser
membro do Comitê de Governança das Estatais, da B3 e membro do Conselho Fiscal do Museu de Arte Moderna de
São Paulo – MAM. Por fim, é ex-membro do Comitê de Aquisições e Fusões – CAF.
O executivo declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Paulo Roberto Franceschi – 171.891.289-72
Formado em Ciências Contábeis pela Fundação de Estudos Sociais de Paraná e em Ciências Econômicas pela FAE
Business School. Sócio da Audicontrol Auditoria e Controle S.S., desde 1995, sócio sênior, tendo como
responsabilidade a condução estratégica de negócio e sua administração, atuando como sócio responsável técnico
junto aos demais sócios.
Tem atuado como Conselheiro Fiscal desde 2004, e atualmente é membro titular das seguintes companhias: A)
EQUATORIAL Energia S.A., holding das empresas CELPA e CEMAR ambas de distribuição de energia; B) CELPA
Centrais Elétricas do Pará S.A., empresas de capital aberto e responsável pela distribuição de energia no Estado do
Pará, empresa controlada da Equatorial; C) Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, empresa de capital aberto
com a concessão de distribuição de energia no Estado do Maranhão empresa controlada da Equatorial; D) Triunfo
Participações e Investimentos S.A., empresa de capital aberto Holding de empresas que atuam na administração de
concessões de Rodovias, Aeroportos; E) CESP Companhia Energética de São Paulo; F) SANEPAR – Companhia de
Saneamento do Paraná.
O executivo declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Gabriela Soares Pedercini – 085.995.616-42
Possui experiência profissional, atuando, desde 2013, como engenheira de projetos e obras na Companhia de Gás de
Minas Gerais. É Bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, com MBA em Finanças
pelo IBMEC.
A executiva declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeita aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
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ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, a executiva declarou
que não é, nos termos da legislação aplicável, considerada uma pessoa exposta politicamente.
Alexandre Pedercini Issa – 054.113.616-05
Possui experiência profissional, com atuação como membro de Conselhos de Administração e Fiscal de diversas
empresas, destacando-se: membro titular dos Conselhos de Administração da São Paulo Turismo S.A, desde 2018,
e do Banco da Amazônia S.A, desde 2017, membro titular do Conselho Fiscal da Cia de Saneamento do Estado de
São Paulo, desde 2017, membro suplente dos Conselhos Fiscais da Companhia Paranaense de Energia S.A, de 2017
a 2018, e da Companhia Energética de Minas Gerais S.A., de 2015 a 2016, e membro titular do Conselho Fiscal da
CEMIG Telecomunicações S.A., de 2013 a 2015. É Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade Milton
Campos (2004), com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade FUMEC (2012).
O executivo declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o executivo declarou
que não é, nos termos da legislação aplicável, considerado uma pessoa exposta politicamente.
Tiago Curi Isaac – 303.612.048-33
Possui experiência como membro do Conselho de Administração e Conselho Fiscal de diversas empresas e entidades,
tais como: BBM Logística, Mercaprev, ABRASCA e ABVCAP. Formado em Administração pela Faculdade Trevisan,
tendo feito Advanced Management Program na ESADE Business School e especialização em Competitive Marketing
Strategy na Wharton School da University of Pennsylvania.
O executivo declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
André Vicentini – 283.726.668-06
É Executivo Financeiro Sênior, possuindo experiência profissional de mais de 20 anos na gestão financeira de grandes
corporações tais como BM&FBOVESPA, Telefonica, Perdigão (BFR Foods) e Banco Votorantim, com foco em
Tesouraria e Serviços Financeiros, além de atuação nas áreas de Planejamento Financeiro, Controladoria e
Contabilidade. Formado em Engenharia Mecânica de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
com especialização em Asset Liability Management e em Gestão de Riscos, ambas pelo Instituo Educacional
BM&FBOVESPA.
O executivo declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
(b)
Fiscal

Condenações judiciais e administrativas (inclusive criminais) envolvendo os membros do Conselho

Todos os membros do Conselho Fiscal Companhia declaram, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que,
nos últimos 05 (cinco) anos, não estiveram sujeitos aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma 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 de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo

Nome
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Percentual de participação nas
reuniões realizadas no último exercício

Paulo Roberto Franceschi

N/A

Reginaldo Ferreira Alexandre

N/A

Gabriela Soares Pedercini

100%

Alexandre Pedercini Issa
Tiago Curi Issac
André Vicentini

0%
N/A
N/A

12.9 – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a)
administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas
ou indiretas, do emissor; (c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor; e (d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das
sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
Gabriela Soares Pedercini e Alexandre Pedercini Issa, candidatos a membros do Conselho Fiscal, são casados.
12.10 – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo
emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital
social; (b) controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou
credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas :
Não há quaisquer de tais relações.
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IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ): 33.376.989/0001-9
Company’s State Registry (NIRE):333.0030917-9
Publicly-held Company
NOTICE TO SHAREHOLDERS
Rio de Janeiro, February 27, 2020 – IRB - Brasil Resseguros S.A. (B3: IRBR3) (“Company”) hereby
notify the shareholders and to the market in general that it has received, from shareholders holding a
percentage of less than 3% of the Company's capital stock, the appointment of the following candidates to
compose the Fiscal Council, whose election will take place at the Annual and Extraordinary Shareholders'
Meeting to be held on March 30, 2020, as per item 1.(iv) of the Management Proposal made available on
the date hereof:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Reginaldo Ferreira Alexandre, for the position of effective member of the Fiscal Council;
Paulo Roberto Franceschi, for the position of alternate member of the Fiscal Council;
Gabriela Soares Pedercini, for the position of effective member of the Fiscal Council;
Alexandre Pedercini Issa, for the position of alternate member of the Fiscal Council;
Tiago Curi Isaac, for the position of effective member of the Fiscal Council; and
André Vicentini, for the position of alternate member of the Fiscal Council.

We clarify that, pursuant to article 10 of CVM Instruction No. 481/09, the information regarding candidates
for the positions of members of the Fiscal Council is detailed in Annex I to this Notice to Shareholders.
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ANNEX I
Name

Birth Date

Management body

Election Date

Term of oFFICE

Number of
reelections

Brazilian Individual’s Taxpayer
Registry (CPF)

Profession

Elected position

Investiture
Date

Elected by the
controlling
shareholder?

Percentage of
attendance to the
meetings

Other positions or roles in the
issuer

Description of the other position or roles

Reginaldo Ferreira Alexandre

07/03/1959

Fiscal Council

30/03/2020

Annual
Shareholders’
Meeting of 2021

0

003.662.408-03

Economist

Fiscal Council (Effective Member)

30/03/2020

No

N/A

Paulo Roberto Franceschi

12/06/1951

Fiscal Council

30/03/2020

Annual
Shareholders’
Meeting of 2021

0

171.891.289-72

Accountant

Fiscal Council (Alternate Member)

30/03/2020

No

N/A

Gabriela Soares Pedercini

27/01/1989

Fiscal Council

30/03/2020

Annual
Shareholders’
Meeting of 2021

1

085.995.616-42

Engineer

Fiscal Council (Effective Member)

30/03/2020

No

100%

Alexandre Pedercini Issa

06/03/1982

Fiscal Council

30/03/2020

Annual
Shareholders’
Meeting of 2021

1

054.113.616-05

Manager

Fiscal Council (Alternate Member)

30/03/2020

No

0%

N/A

N/A

N/A

N/A
Tiago Curi Isaac

16/06/1982

Fiscal Council

30/03/2020

Annual
Shareholders’
Meeting of 2021

0

303.612.048-33

Manager

Fiscal Council (Effective Member)

30/03/2020

No

N/A

André Vicentini

25/05/1981

Fiscal Council

30/03/2020

Annual
Shareholders’
Meeting of 2021

0

283.726.668-06

Engineer

30/03/2020

No

N/A

N/A

Fiscal Council (Alternate Member)

N/A

(a)

Resumes

Reginaldo Ferreira Alexandre – 003.662.408-03
Economist, with eighteen years of experience in the investment analysis area, as an analyst, organizer and director of
analysis teams, having held these positions, successively, at Citibank, Unibanco, BBA (now Itaú-BBA) and Itaú
Corretora de Valores. He also worked as a corporate credit analyst (Citibank) and as a consultant in the areas of
strategy (Accenture) and corporate finance (Deloitte). He also worked at ProxCon Consultoria Empresarial, a company
dedicated to advisory and service provision in the areas of capital markets, finance and corporate governance, between
2003 and 2017.
He is member of Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – body that formulates Brazilian accounting standards
- since its foundation in 2005. He served as vice-coordinator of institutional relations at CPC. He is a certified investment
analyst (CNPI) and securities manager accredited by CVM.
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He is a certified member of Fiscal Council, accredited by IBGC, and has been elected as: (1) member of the Board of
Directors of Mahle Metal Leve S.A. (invested on June, 2017 and reelected on April, 2018 and on April, 2019); (2)
effective member, currently, of the Fiscal Council of the following listed companies: (a) Cia. de Saneamento do Paraná
– Sanepar (elected on April, 2017 and reelected on April, 2018); (b) Cia. Energética de Brasília – CEB (elected on
April, 2019); (c) Rumo S.A. (elected on April, 2019); and (d) Ser Educacional S.A. (chairman of the Fiscal Council,
elected on April, 2015 and reelected on April, 2016, 2017 and 2018); (3) alternate member, currently, of the Fiscal
Council of the following listed companies: (a) Bradesco S.A. (alternate member of the Fiscal Council, elected on March,
2017 and reelected on March, 2018 and March, 2019); and (b) CPFL Energia S.A. (alternate member of the Fiscal
Council, elected on April, 2017 and reelected on April, 2018 and on April, 2019); (4) Former member of the Audit
Committee of Paranapanema S.A. (2017); (5) Former member of the Fiscal Council of the following companies: (a)
Petrobras S.A. (elected on April, 2013 and reelected on April, 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018); (b) Iochpe Maxion
S.A.(elected on April, 2013 and reelected on April, 2014, 2015, 2016 and 2017); (c) BRF S.A. (elected on April, 2015
and reelected on April, 2016); (d) Aliansce Shopping Centers S.A. (elected on April, 2014 and reelected on April, 2015);
(e) Cremer S.A. (chairman of the Fiscal Council; elected on April, 2011 and reelected on April, 2012); (f) Movida S.A.
(elected on January, 2017); (g) Paraná Banco S.A. (elected on April, 2011 and reelected on April, 2012, 2013, 2014
and 2015); (h) Tecnisa S.A. (elected on April 2011 and reelected on April, 2012); (i) Tele Norte Celular Participações
S.A. (elected on April, 2006 and reelected on April, 2007); (j) Unipar Carbocloro S.A. (elected on April, 2012 and
reelected on April, 2013 and on April, 2015); (k) Bradespar S.A. (alternate member; elected on April, 2012); (l)
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, now Arcelor Mittal (alternate member; elected on April, 2004 and reelected on
April, 2005); (m) Grendene S.A. (alternate member; elected on April, 2012 and reelected on April, 2013 and on April,
2014); (n) Indústrias Romi (alternate member, elected on April, 2015); (o) Grazziotin S.A. (alternate member, elected
on April, 2015); (p) SLC Agrícola (alternate member, elected on April, 2013 and reelected on April, 2014 and 2015);
and (6) Former President of Associação Brasileira de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
– APIMEC, elected for the period of 2015-2016; (7) Former President of Associação Brasileira de Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – APIMEC, São Paulo’s branch, elected for the period of 20112012.
He is also one of the authors of the Brazilian Corporate Governance Code - Listed Companies, in addition to being a
member of the Governance Committee of Public Companies, of B3, and member of the Fiscal Council of the Museum
of Modern Art of São Paulo - MAM. Finally, he is a former member of the Acquisitions and Mergers Committee - CAF.
The executive declared, for all legal purposes, that, in the last 5 years, he has not been subject to the effects of any
criminal conviction, any conviction or application of a sentence in an administrative proceeding before the CVM and
any final and unappealable sentence, in the judicial or administrative level, which had the effect of suspending or
disqualifying the practice of any professional or commercial activity.
Paulo Roberto Franceschi – 171.891.289-72
Graduated in Accounting from the Social Studies Foundation of Paraná and in Economic Sciences from the FAE
Business School. Partner at Audicontrol Auditoria e Controle S.S., since 1995, senior partner, responsible for strategic
business management and administration, acting as responsible technical partner with the other partners.
He has served as a Fiscal Council member since 2004, and is currently a full member of the following companies: A)
EQUATORIAL Energia S.A., holding company of the companies CELPA and CEMAR, both of which distribute energy;
B) CELPA Centrais Elétricas do Pará S.A., publicly traded companies responsible for the distribution of energy in the
State of Pará, an Equatorial controlled company; C) Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, a publicly traded
company with the concession of energy distribution in the State of Maranhão, an Equatorial controlled company; D)
Triunfo Participações e Investimentos S.A., a publicly held company holding companies that manage highway
concessions, airports; E) CESP Companhia Energética de São Paulo; F) SANEPAR - Companhia de Saneamento do
Paraná.
The executive declared, for all legal purposes, that, in the last 5 years, he has not been subject to the effects of any
criminal conviction, any conviction or application of a sentence in an administrative proceeding before the CVM and
any final and unappealable sentence, in the judicial or administrative level, which had the effect of suspending or
disqualifying the practice of any professional or commercial activity.
Gabriela Soares Pedercini – 085.995.616-42
She has professional experience, working since 2013 as a project and construction engineer at Companhia de Gás de
Minas Gerais. She holds a Bachelor's Degree in Electrical Engineering from the Federal University of Minas Gerais,
with an MBA in Finance from IBMEC.
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The executive declared, for all legal purposes that, in the last 5 years, she has not been subject to the effects of any
criminal conviction, any conviction or application of a penalty in an administrative proceeding before the CVM and any
final and unappealable sentence, in the judicial or administrative level, which had the effect of suspending or
disqualifying the practice of any professional or commercial activity. Additionally, the executive stated that, under the
terms of the applicable legislation, she is not considered a politically exposed person.
Alexandre Pedercini Issa – 054.113.616-05
He has professional experience, acting as a member of the Board of Directors and Fiscal Council of several companies,
including: member of the Boards of Directors of São Paulo Turismo S.A., since 2018, and Banco da Amazônia S.A.,
since 2017, full member of Fiscal Council of the Cia de Saneamento do Estado de São Paulo, since 2017, alternate
member of the Fiscal Councils of Companhia Paranaense de Energia S.A., from 2017 to 2018, and of Companhia
Energética de Minas Gerais SA, from 2015 to 2016, and effective member of the Fiscal Council of CEMIG
Telecomunicações S.A., from 2013 to 2015. He holds a BA in Business Administration from Faculdade Milton Campos
(2004), with an MBA in Strategic Business Management from Universidade FUMEC (2012).
The executive declared, for all legal purposes, that, in the last 5 years, he has not been subject to the effects of any
criminal conviction, any conviction or application of a sentence in an administrative proceeding before the CVM and
any final and unappealable sentence, in the judicial or administrative level, which had the effect of suspending or
disqualifying the practice of any professional or commercial activity. In addition, the executive stated that, under the
terms of the applicable law, he is not considered a politically exposed person.
Tiago Curi Isaac – 303.612.048-33
He has professional experience, acting as a member of the Board of Directors and Fiscal Council of several companies
and entities, such as: BBM Logística, Mercaprev, ABRASCA and ABVCAP. He is graduated in Business by Faculdade
Trevisan and has concluded the Advanced Management Program in ESADE Business School and Competitive
Marketing Strategy in Wharton School by University of Pennsylvania.
The executive declared, for all legal purposes, that, in the last 5 years, he has not been subject to the effects of any
criminal conviction, any conviction or application of a sentence in an administrative proceeding before the CVM and
any final and unappealable sentence, in the judicial or administrative level, which had the effect of suspending or
disqualifying the practice of any professional or commercial activity.
André Vicentini - 283.726.668-06
He is a Senior Financial Executive, with over 20 years of professional experience in the financial management of large
corporations, such as BM&FBOVESPA, Telefônica, Perdigão (BFR Foods) and Banco Votorantim, with a focus on
Treasury and Financial Services, in addition to working in the areas of Financial Planning, Controllership and
Accounting. Graduated in Mechanical Production Engineering from the Polytechnic School of the University of São
Paulo, with specialization in Asset Liability Management and Risk Management, environment of the BM&FBOVESPA
Educational Institute.
The executive declared, for all legal purposes, that, in the last 5 years, he has not been subject to the effects of any
criminal conviction, any conviction or application of a sentence in an administrative proceeding before the CVM and
any final and unappealable sentence, in the judicial or administrative level, which had the effect of suspending or
disqualifying the practice of any professional or commercial activity.
(b)

Judicial and administrative (including criminal) convictions involving members of the Fiscal Council

All members of the Company's Fiscal Council declare, under the penalties of the law, and for all legal purposes, that,
in the last 05 (five) years, they have not been subject to the effects of any criminal conviction, any conviction or
application of a penalty in administrative proceeding before the CVM and no final and unappealable sentence, in the
judicial or administrative level, which would have the effect of suspending or disqualifying the practice of any
professional or commercial activity.
12.6. - With respect to each person who served as a member of the board of directors or of the fiscal council
in the last fiscal year, inform, in table format, the percentage of participation in the meetings held by the
respective body in the same period, which occurred after the investiture in the position:
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Name

Percentage of attendance in meetings
held in the last fiscal year

Paulo Roberto Franceschi

N/A

Reginaldo Ferreira Alexandre

N/A

Gabriela Soares Pedercini

100%

Alexandre Pedercini Issa
Tiago Curi Isaac
André Vicentini

0%
N/A
N/A

12.9 - Inform the existence of marital relationship, stable union or family relationship up to the second degree
between: (a) managers of the issuer; (b) (i) managers of the issuer and (ii) managers of subsidiaries, direct or
indirect, of the issuer; (c) (i) managers of the issuer or its subsidiaries, direct or indirect, and (ii) direct or
indirect controllers of the issuer; and (d) (i) managers of the issuer and (ii) managers of the issuer's direct and
indirect parent companies
Gabriela Soares Pedercini and Alexandre Pedercini Issa, candidates for members of the Fiscal Council, are married.

12.10 - Inform about subordination relationships, service provision or control maintained, in the last 3 fiscal
years, between the issuer's managers and: (a) a company controlled, directly or indirectly, by the issuer, except
for those in which the issuer holds, directly or indirectly, the entire share capital; (b) the issuer's direct or
indirect controller; (c) if relevant, supplier, customer, debtor or creditor of the issuer, its subsidiary or parent
companies or subsidiaries of any of these persons:
There are no such relationships.

SP - 27394998v5

