Companhia
Brasileira de
Alumínio

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CNPJ nº 61.409.892/0001-73
NIRE 35.300.012.763
Companhia Aberta

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2021
HORÁRIO: 9:00 HORAS

1

Companhia
Brasileira de
Alumínio

ÍNDICE

Edital de Convocação ......................................................................................... 2
Participação dos Acionistas na Assembleia ........................................................ 4
Proposta da Administração ................................................................................. 7
ANEXOS

Anexo I

Item 12 do Formulário de Referência da Companhia

1

Companhia
Brasileira de
Alumínio

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
CNPJ nº 61.409.892/0001-73
NIRE 35.300.012.763
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2021
Convocamos os senhores acionistas da Companhia Brasileira de Alumínio, sociedade por
ações, de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, CEP
04571-900, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 35.300.012.763 e no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 61.409.892/0001-73,
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”
sob o código 02598-4 (“Companhia”), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e dos artigos 3º e 5º
da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM
481”), a se reunirem, de modo exclusivamente digital, em Assembleia Geral Extraordinária, a
ser realizada no dia 29 de setembro de 2021, às 9 horas (“AGE”), a fim de discutir e deliberar
sobre as seguintes matérias:
(i)

Alteração do número de membros do Conselho de Administração, de 5 (cinco) para 6
(seis) membros; e

(ii)

Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia.

Informações Gerais:
Diante da atual situação decorrente da pandemia de COVID-19 e das restrições impostas
ou recomendadas pelas autoridades com relação a viagens, deslocamentos e reuniões de
pessoas, a Companhia esclarece que a AGE será realizada exclusivamente de forma
digital.
Para
participarem,
os
acionistas
deverão
acessar
o
link:
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIB
xai2/CBLNGOiRRNfQEqGFhtnNCa+1JT13TcJx/tJ/OF2, até às 18:00 horas do dia 27 de
setembro de 2021, preenchendo todas as informações solicitadas e fornecendo todos os
documentos indicados (conforme indicado na Proposta da Administração) para permitir a
participação do acionista na AGE, conforme detalhado na Proposta da Administração da
Companhia divulgada em 27 de agosto de 2021.
Os acionistas que não realizarem o pré cadastro no prazo acima referido não poderão participar
da AGE, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 481.
Tendo em vista a necessidade de adoção de medidas de segurança na participação à distância,
a Companhia enviará, por e-mail, as instruções, o link e a senha necessários para participação
do acionista por meio da plataforma digital somente àqueles acionistas que tenham apresentado
corretamente sua solicitação no prazo e nas condições apresentadas na Proposta da
Administração, e após ter verificado, de forma satisfatória, os documentos de sua identificação e
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representação (conforme indicados na Proposta da Administração). O link e senha recebidos
serão pessoais e não poderão ser compartilhados sob pena de responsabilização.
Estarão à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, na página de relações de
investidores da Companhia (https://ri.cba.com.br/) e na página da Comissão de Valores
Mobiliários (www.gov.br/cvm), nos termos da Instrução CVM 481, a proposta da administração e
a cópia dos demais documentos relacionados à matéria constante da ordem do dia da AGE.
São Paulo, 27 de agosto de 2021.
Luis Ermírio de Moraes
Presidente do Conselho de Administração
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PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA AGE
Participação por meio de sistema eletrônico
Diante da atual situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e das
restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com relação a viagens,
deslocamentos e reuniões de pessoas, a Companhia esclarece que a AGE será realizada
exclusivamente de forma digital, conforme as instruções a seguir apresentadas.
A participação de forma digital por meio de sistema eletrônico na AGE será realizada
exclusivamente pela plataforma digital ALFM Easy Voting e o acionista que assim desejar
participar e votar deverá observar atentamente a todas as condições abaixo indicadas, em
observância ao disposto na Instrução CVM 481.
Os acionistas deverão acessar, até às 18:00 horas do dia 27 de setembro de 2021, o link:
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIB
xai2/CBLNGOiRRNfQEqGFhtnNCa+1JT13TcJx/tJ/OF2 (“Link de Acesso”).
Para realizar o cadastro na plataforma, o acionista deverá acessar o Link de Acesso e concordar
com a coleta dos dados pessoais solicitados. Após seu expresso consentimento, os dados serão
coletados exclusivamente para possibilitar o cadastro na plataforma e para a habilitação no
evento, de modo que serão armazenados pela Companhia pelo período legal e descartados em
conformidade com o disposto na Lei n°13.709/18, a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).
Após a aprovação da coleta de dados, o acionista, seu representante ou procurador, deverá
inserir as seguintes informações: (i) número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da
Economia (CPF/ME); (ii) nome completo; (iii) telefone celular para contato; (iv) e-mail; (v) upload
de cópia do documento pessoal com foto contendo número de CPF (RG, CNH ou outros frente
e verso). Além destas informações, para realizar o cadastro, os acionistas, seus representantes
ou procuradores, deverão permitir o uso da sua câmera do seu dispositivo para tirar uma foto do
seu rosto.
Deverão, ainda, informar se são representantes ou procuradores e, em caso positivo, poderão
importar uma planilha com as informações de todos os representados, ou cadastrá-los
manualmente, fornecendo: (i) nome ou razão social; e (ii) número do Cadastro de Pessoa
Física/Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CPF/ME ou CNPJ/ME). Caso o
Representante ou o Procurador deseje importar uma planilha com as informações de seus
representados, deverá fazer o download do modelo aceito pela plataforma, inserir os dados
solicitados e realizar novo upload do documento.
Ainda, por meio do Link de Acesso e dentro do prazo definido, os Acionistas deverão fazer o
upload do comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia atualizado, expedido
pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias, bem como cópia simples dos seguintes
documentos, conforme aplicável:
Pessoa Física: cópia do documento de identidade do acionista;
Pessoa Jurídica: (i) cópia do último estatuto social ou contrato social consolidado e os
documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; e (ii) cópia do
documento de identidade do(s) representante(s) legal(is) do acionista; e
Fundo de Investimento: (i) cópia do último regulamento consolidado do fundo de investimento;
(ii) cópia do estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de
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representação; e (iii) cópia do documento de identidade do(s) representante(s) legal(is) do fundo
de investimento.
Aos acionistas que forem representados por meio de procuração, deverá ser apresentado o
instrumento de mandato outorgado nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Juntamente com a procuração, cada acionista que não for pessoa física ou que não assinar a
procuração em seu próprio nome, deverá apresentar os documentos comprobatórios dos
poderes do signatário para representá-lo.
Conforme entendimento do Colegiado da CVM em reunião realizada em 04 de novembro de
2014 (Processo CVM RJ 2014/3578), os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados
na AGE por meio de seus representantes legais ou através de mandatários devidamente
constituídos, de acordo com os atos constitutivos da sociedade representada e conforme as
regras do Código Civil ou da Lei das Sociedades por Ações, a depender do tipo societário do
acionista, não sendo necessário que o mandatário seja acionista, administrador da Companhia
ou advogado.
Após o cadastro, será realizada a validação das informações e os acionistas ou procuradores
receberão, em até 24 horas, um e-mail informando sobre o deferimento ou indeferimento do
cadastro. Será permitido ao acionista que regularize o seu cadastro pendenciado até às 12:00
horas do dia 28 de setembro de 2021.
Os acionistas que não enviarem a solicitação de cadastramento até às 18:00 horas do dia
27 de setembro de 2021 ou não regularizem seu cadastro até às 12:00 horas do dia 28 de
setembro de 2021 não poderão participar da AGE.
Será enviado aos acionistas devidamente cadastrados, dentro das 24h anteriores ao início da
AGE, um e-mail contendo novo link da plataforma para acesso à AGE e demais informações
necessárias para a participação (login e senha). Ao acessar este link, o acionista deverá inserir
as informações de acesso. Ao inserir tais informações, o acionista receberá um código de
segurança pessoal e intransferível por SMS e e-mail (no número de telefone e e-mail informados
no cadastramento), que, ao inserir este código na plataforma, o acionista deverá cadastrar uma
nova senha e em seguida será direcionado automaticamente à AGE, observados os requisitos
mínimos abaixo indicados.
O acionista devidamente cadastrado na plataforma digital que participar remotamente será
considerado presente à AGE, podendo exercer seus respectivos direitos de voto, e assinante da
respectiva ata, nos termos do artigo 21-V, inciso III e parágrafo único, da Instrução CVM 481.
Em caso de dúvidas, ou caso o acionista que tenha solicitado devidamente sua
participação digital na AGE não receba o e-mail com a confirmação de cadastro e/ou
confirmação do upload dos documentos obrigatórios ou as instruções para acesso e
participação da AGE até às 12:00 horas do dia 28 de setembro de 2021, deverá entrar em
contato com a Companhia pelo telefone + 55 (11) 5508-6934 ou pelo e-mail ri@cba.com.br,
a fim de que lhe sejam reenviadas as respectivas instruções para acesso.
A participação por meio de tal plataforma digital conjugará áudio e vídeo/imagem, sendo que os
acionistas que optarem por participar desta forma deverão manter a sua câmera ligada durante
o curso da AGE com o fim de assegurar a autenticidade das comunicações. A AGE será
integralmente gravada.
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A Companhia também solicita a tais acionistas que acessem a plataforma com, no mínimo, 30
(trinta) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para início da AGE, a fim de
permitir a validação do acesso e participação de todos os acionistas que dela se utilizem.
Ressaltamos que o uso da Plataforma não é compatível com tablets e smartphones, bem
como recomendamos o acesso pelos seguintes navegadores: Google Chrome, Vivaldi ou
Edge (Chromium).
A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão
que os acionistas venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle
da Companhia (como, por exemplo, instabilidade na conexão do acionista com a internet
ou incompatibilidade do seu equipamento com a plataforma digital).
***
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados senhores,
O Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Alumínio submete à apreciação de
seus acionistas a presente proposta da administração (“Proposta”) sobre a matéria que será
deliberada na assembleia geral extraordinária da Companhia (“AGE”), a ser realizada em 29 de
setembro de 2021, às 9:00 horas, exclusivamente na forma digital, por meio de sistema
eletrônico disponibilizado pela Companhia, sendo considerada como realizada na sede social da
Companhia, conforme Edital de Convocação divulgado na presente data, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:
(i)

Alteração do número de membros do Conselho de Administração, de 5 (cinco) para
6 (seis) membros.
Nos termos do Ofício Circular OFÍCIO CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 1/2021, o qual
estabelece orientações gerais sobre procedimentos a serem observados pelas
companhias abertas, incluindo os preparativos para a AGE, a definição do número de
membros do Conselho de Administração deve ser objeto de deliberação quando o
estatuto social dispõe sobre um número máximo de conselheiros.
De acordo com o artigo 16 do estatuto social da Companhia, o Conselho de
Administração da Companhia é constituído por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9
(nove) membros efetivos, eleitos em Assembleia Geral.
O atual Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral
ordinária de 2023, é composto por 5 (cinco) membros.
A administração da Companhia propõe o aumento do número de membros do Conselho
de Administração de 5 (cinco) para 6 (seis) membros.

(ii)

Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia.
A Administração propõe que seja eleito ao cargo de membro do Conselho de
Administração da Companhia, com mandato unificado, o Sr. Sérgio Ricardo Romani,
portador da cédula de identidade RG nº 8847049 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n°
728.647.617-34.
Em atendimento ao disposto no artigo 12, inciso II, da ICVM 481, anexamos à presente
o ANEXO I, contendo as informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência
da Companhia, refletindo as informações do candidato indicado acima.

CONCLUSÕES
Pelos motivos acima e em conformidade com a legislação societária aplicável, o estatuto social
da Companhia e as disposições da presente Proposta da Administração, a administração da
Companhia recomenda à V.Sas. a aprovação da matéria acima elencada na AGE a ser realizada
em 29 de setembro de 2021.
Por fim, a administração esclarece que esta Proposta da Administração se encontra disponível
na sede social da Companhia, na página eletrônica da Companhia (https://ri.cba.com.br/), da B3
(www.b3.com.br) e da CVM (www.gov.br/cvm) na rede mundial de computadores.
Cordialmente,
São Paulo, 27 de agosto de 2021.
Luis Ermírio de Moraes
Presidente do Conselho de Administração
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Anexo I

Item 12 do Formulário de Referência da Companhia
(conforme artigo 12, inciso II, da Instrução CVM 481)

12.5 / 12.6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Órgão administração

Data de eleição

Prazo do 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
Ricardo Rodrigues de Carvalho
08/04/1957

Descrição de outro cargo / função
Pertence apenas à Diretoria

24/02/2021

02 anos

7

506.725.097-68
N/A

10 - Diretor Presidente

24/02/2021

Sim

100%

Engenheiro químico

Fernando Varella Guimarães

11/11/1968

Pertence apenas à Diretoria

24/02/2021

02 anos

5

175.961.828-44
N/A

Engenheiro

19 - Outros Diretores
Diretor de Produtos Transformados

24/02/2021

Sim

100%

Luciano Francisco Alves

26/11/1976

Pertence apenas à Diretoria

14/05/2021

02 anos

4

256.736.768-32

Engenheiro

19 - Outros Diretores

14/05/2021

Sim

100%

Pertence apenas à Diretoria

24/02/2021

02 anos

3

19 - Outros Diretores

24/02/2021

Sim

100%

Pertence apenas à Diretoria

24/02/2021

02 anos

2

19 - Outros Diretores

24/02/2021

Sim

100%

N/A
Roseli Maria de Souza Milagres
023.689.147-22

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
14/10/1971
Engenheira de
produção

N/A
Alexandre Vianna da Silva
992.519.737-68

Diretora de Supply Chain
28/12/1964
Engenheiro
metalúrgico

N/A

Diretor de Produtos Primários

Renato Maia Lopes

02/12/1975

Pertence apenas à Diretoria

24/02/2021

02 anos

1

174.681.128-51

Advogado

19 – Outros Diretores

01/03/2021

Sim

100%

N/A

Diretor Jurídico, de Governança e de Compliance
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Andressa Rissato Brolacci Lamana

15/01/1976

Pertence apenas à Diretoria

24/02/2021

02 anos

1

251.249.718-60

Advogada

19 – Outros Diretores

01/03/2021

Sim

100%

Diretora de Recursos Humanos, Saúde, Segurança,
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Luis Ermírio de Moraes

19/04/1960

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2021

AGO 2023

5

051.558.168-23

Engenheiro

20 - Presidente do Conselho de Administração

30/04/2021

Sim

100%

Membro
do
Comitê
Remuneração e Pessoas

de

Eduardo Borges de Andrade Filho
587.714.256-91
Membro do Comitê de Remuneração e
Pessoas e Membro do Comitê de Auditoria

24/02/1967
Engenheiro

Pertence apenas ao Conselho de Administração
27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

30/04/2021
30/04/2021

AGO 2023
Sim

5
100%

Franklin Lee Feder

23/03/1951

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2021

AGO 2023

4

668.181.508-10

Administrador
empresas

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

30/04/2021

Sim

100%

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2021
30/04/2021

AGO 2023

1

Sim

100%

30/04/2021
30/04/2021

AGO 2023

1

Sim

100%

29/09/2021
29/09/2021

AGO 2023

0
0%

de

N/A

Glaisy Peres Domingues

29/11/1976

072.823.557-97

Contadora
22 – Conselho de Administração (Efetivo)

N/A

José Roberto Ermírio de Moraes Filho

25/12/1985

333.573.868-36

Empresário

Pertence apenas ao Conselho de Administração
22 – Conselho de Administração (Efetivo)

N/A

Sérgio Ricardo Romani

05/06/1959

728.647.617-34

Contador

Pertence apenas ao Conselho de Administração

Sim

22 – Conselho de Administração (Efetivo)
N/A
Experiência profissional / Critérios de independência
Ricardo Rodrigues de Carvalho - 506.725.097-68
Engenheiro Químico de formação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e cursos de liderança no MIT e IMD. Ricardo Carvalho tem 40 anos
de vasta experiência no setor minero-metalúrgico, especialmente em alumínio. Sua trajetória inclui a Alcoa, onde atuou por 20 anos nas áreas Refinaria e Salas Fornos. De 1999 a 2004, assumiu como diretor
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do Negócio Níquel, na sua primeira passagem pela Votorantim Metais, atual Nexa Resources. Entre 2004 e 2014 atuou na Vale como o diretor do Alumínio, depois diretor de Operações de Metais Básicos,
inicialmente no Atlântico Sul e depois na Ásia/Pacífico. Em 2014, Ricardo Carvalho retornou à Votorantim como Diretor do Negócio Alumínio, liderando a redefinição da estratégia do negócio e o spin off da
Companhia Brasileira de Alumínio com a Nexa. Desde junho de 2016, é diretor-presidente da CBA, sendo responsável pela implementação da estratégia de longo prazo dos negócios Primários, Transformados
e Energia; além da gestão do Negócio Níquel
O Sr. Ricardo Rodrigues de Carvalho ocupa o cargo de administrador nas sociedades: Metalex Ltda, CBA Itapissuma Ltda, Porto São Marcos Ltda, Cristal Mineração Metalurgia Ltda, Mineração Rondon Ltda,
Presidente do Conselho de Administração do Instituto Votorantim e Membro do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Fernando Varella Guimarães -175.961.828-44
É engenheiro de Produção Mecânica pelo Centro Universitário FEI e pós-graduado em Administração pela Universidade de São Paulo (USP). Possui, ainda, MBA em Administração de Empresas e Produção
Mecânica pela Scandinavian International Management Institute, na Dinamarca. Varella tem experiência em Vendas e Marketing, Supply Chain, New Business, Política Comercial e implementação de práticas
com KPI e logística desde 1993. Além de ter passagem por diversos setores da economia: óleo e gás, automotivo, indústria de alimentos, eletrônicos de consumo, consultoria, embalagens e produtos de
alumínio. Em 2016, ingressou na CBA, e, desde então, é Diretor do Negócio de Produtos Transformados.
O Sr. Fernando Varella Guimarães ocupa o cargo de administrador nas sociedades: CBA Itapissuma Ltda, Porto São Marcos Ltda, Cristal Mineração Metalurgia Ltda e Mineração Rondon Ltda
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Luciano Francisco Alves - 256.736.768-32
Com mais de 20 anos de experiência em Finanças, Planejamento Estratégico e M&A, Luciano é engenheiro de Produção pela Escola Politécnica da USP; pós-graduado em Administração de Empresas com
especialização em Finanças pela FGV e Desenvolvimento em Liderança pela Havard Business School. Iniciou sua trajetória na Votorantim em 2005, com passagens pela Votorantim Siderurgia, Votorantim
Metais e CBA – Companhia Brasileira de Alumínio. É CFO da CBA desde agosto de 2017.
O Sr. Luciano Francisco Alves ocupa o cargo de administrador nas sociedades: Metalex Ltda, CBA Itapissuma Ltda, Porto São Marcos Ltda, Cristal Mineração Metalurgia Ltda, Mineração Rondon Ltda e é
membro suplente do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Roseli Maria de Souza Milagres - 023.689.147-22
Graduada em Engenharia de Produção pela UFRJ, com pós-graduação em Finanças Corporativas pelo IBMEC e MBA no MIT, Roseli já atuou em empresas multinacionais nas áreas de S&OP, Marketing
Estratégico e Supply Chain. Roseli está na Votorantim desde 2012 e assumiu a Gerência Geral de Supply Chain da CBA após o spin off da Nexa em 2016. Em setembro de 2018, foi promovida a Diretora de
Supply Chain.
A Sra. Roseli Maria de Souza Milagres ocupa o cargo de administrador nas sociedades: Metalex Ltda, CBA Itapissuma Ltda, Porto São Marcos Ltda e Mineração Rondon Ltda.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Alexandre Vianna da Silva - 992.519.737-68
É formado em Engenharia pela PUC-Rio e possui MBA pela Coppead, da UFRJ. Possui mais de 30 anos de experiência na indústria minero-metalúrgica, tendo atuado em empresas como Valesul, Vale, CBA
e Nexa. Alexandre ingressou na Votorantim em 2013, assumindo a Gerência Geral das Salas Fornos, na Fábrica em Alumínio (SP) em sua primeira passagem pela CBA, permanecendo até 2016, quando se
movimentou para a Nexa como Gerente Geral da planta de Cajamarquilla (Peru). Alexandre retornou para a CBA em janeiro de 2020, como Gerente Geral Mineração e Alumina e, desde janeiro de 2021, é
Diretor do Negócio de Produtos Primários
O Sr. Alexandre Vianna da Silva ocupa o cargo de administrador na sociedade Metalex Ltda
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Renato Maia Lopes - 174.681.128-51
Graduado em Direito pela FIG-UNIMESP, com pós-graduação em Direito Tributário pela PUC-COGEAE; e em Direito Civil, pela FMU. Renato também é especialista em Fusões e Aquisições pela FGV;
Governança Corporativa pela Fundação Dom Cabral; além de ter participado do Programa de Gestão para Advogados na Yale School of Management (EUA) e do Executive Global Advocacy and International
Lobbying pela George Washington University (EUA). Iniciou sua carreira de advogado em escritório especializado na área trabalhista e, posteriormente, ingressou na Votorantim, onde permanece há mais de
21 anos, tendo desenvolvido sua carreira na Votorantim Metais e Votorantim Siderurgia. Está CBA desde 2016 como responsável pelas áreas Jurídico, de Governança Corporativa e de Compliance,
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acumulando experiência nas indústrias de siderurgia, mineração e metalurgia. Em março de 2021, foi promovido a Diretor Jurídico, Governança e Compliance. Adicionalmente, Renato também atua como
membro do Conselho Deliberativo da FUNSEJEM – Fundação Senador José Ermírio de Moraes, certificado pelo ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social
O Sr. Renato Maia Lopes não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Andressa Rissato Brolacci Lamana - 251.249.718-60
Graduada em Direito pela PUC-Campinas e MBA em Desenvolvimento de Recursos Humanos pela FGV, Andressa possui experiência nas áreas jurídica, Relações Trabalhistas, Negociação, Recursos
Humanos, Estratégia de Soursing, Gestão de Melhoria Contínua, Sustentabilidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente desde 1999, com passagens no setor automotivo e na indústria de mineração e
metalurgia. Ingressou na Votorantim em 2014 como Gerente Geral de DHO e SSMA do Negócio Alumínio, acumulando a área de Sustentabilidade pós spin off da Nexa. Em março de 2021, foi promovida a
Diretora de Recursos Humanos, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
A Sra. Andressa declara que não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Luis Ermírio de Moraes - 051.558.168-23
Estudou no Colégio Rio Branco e se formou em Engenharia pela Colorado School of Mines. Nos anos 1980 começou a trabalhar na Companhia Níquel Tocantins, da Votorantim, liderando melhorias nos
processos técnicos que lhe renderam três patentes. Nos anos 1990 fez a transição da área técnica para gestão dos negócios, tornando-se presidente da Níquel Tocantins. No começo dos anos 2000,
acompanhando a evolução da governança da Votorantim, torna-se membro do conselho, cargo que ocupa até hoje. Na mesma época esteve à frente da Votorantim Novos Negócios, ramo dedicado ao
fomento de empresas focadas em inovações tecnológicas, principalmente nos setores de biotecnologia e informática. Foi Chairman da Votorantim Metais Zinco (atual Nexa) e conselheiro da Citrosuco. Hoje
atua como conselheiro da Nexa, CBA e Votorantim S.A.
O Sr. Luis Ermírio de Moraes também ocupa os cargos de Conselheiro da Hejoassu, da Votorantim S.A. (VSA) e da Nexa Resources, e é Diretor da holding familiar AEM Participações S.A.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Eduardo Borges de Andrade Filho – 587.714.255-91
Eduardo Andrade é membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2017. Ele tem mais de 25 anos de experiência trabalhando com investimentos privados, grandes conglomerados
industriais e empresas de consultoria internacionais em questões relevantes relacionados à estratégia, desenvolvimento corporativo, finanças corporativas, governança e organização. Andrade é Fundador e
Diretor da Otinga Investimentos, uma firma de private equity. De 2010 a 2011, foi Vice-presidente de Desenvolvimento Corporativo da Usiminas, empresa siderúrgica, onde foi responsável pelos Negócios de
Mineração e Bens de Capital, bem como pelas áreas de Estratégia, Desenvolvimento de Negócios e M&A. Antes disso, entre 1997 a 2010, foi sócio da McKinsey & Company, onde assumiu diversas funções
de liderança, como da Prática de Materiais Básicos e o do Comitê de Conhecimento na América Latina. Iniciou sua carreira profissional como empresário e engenheiro em Minas Gerais. Eduardo é Engenheiro
Civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e possui MBA pela University of Chicago.Entre 2011 e 2014, foi Diretor de Planejamento Corporativo da VSA e Conselheiro de outras quatro empresas da
Holding Votorantim e, entre 2015 e 2018foi membro do Conselho de Administração da Nexa Recursos Minerais S.A.
O Sr. Eduardo Borges de Andrade Filho é membro do Conselho de Administração da Nexa Resources S.A. (empresa de Luxemburgo pertencente ao grupo econômico da Companhia) desde 2016, onde ele
é Chair do Comitê de Remuneração, Sucessão e Governança.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
O Sr. Eduardo Borges é considerado Conselheiro Independente de acordo com os requisitos dispostos no Regulamento do Novo Mercado.
Franklin Lee Feder - 668.181.508-10
Franklin tem diploma de graduação pela EAESP/FGV e MBA pelo IMD Business School. É membro do Conselho de Administração da CBA desde 2017. Também é membro de Conselhos de diversas empresas
de perfil industrial nos EUA e no Brasil além de organizações do terceiro setor, como Paccar Inc., Minerals Technologes Inc., AES. Foi presidente do Conselho da InterCement e Loma Negra, além do Grupo
Encalso, e membro do Conselho Consultivo da Alexander Proudfoot e Unigel. Anteriormente, Franklin foi Presidente da Alcoa para América Latina e Caribe, bem como sócio da Booz, Allen & Hamilton e
Technomic Consultores.
O Sr. Franklin Lee Feder também ocupa os cargos de membro do Conselho de Administração nas empresas Paccar Inc, Minerals Technologies Inc, Prumo Logística S.A., AES Brasil S.A., FS Bioenergia,
Instituto Ethos, WRI Brasil e membro do Conselho Consultivo da Sitawi Finaças para o Bem e Fórum de Empresas e Direitos LGBT.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
O Sr. Franklin Lee Feder é considerado Conselheiro Independente de acordo com os requisitos dispostos no Regulamento do Novo Mercado.
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Glaisy Peres Domingues - 072.823.557-97
A Sra. Glaisy é graduada em ciências contábeis pela UFF – Universidade Federal Fluminense, com MBA em Direito da Economia e da Empresa pela FGV e em Finanças pelo Insper, com mais de 25 anos
de experiência nas áreas tributária e financeira, há 17 anos trabalha no grupo Votorantim tendo exercido diversas funções na holding e em empresas investidas, exerce hoje a função de Diretora Executiva
da Votorantim SA e atua como membro do Conselho de Administração de algumas empresas investidas.
A Sra. Glaisy Peres Domingues também ocupa os cargos de Diretora da Votorantim S.A. (VSA), Membro do Conselho da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) e da Citrosuco Agroindústria S.A.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

José Roberto Ermírio de Moraes Filho - 333.573.868-36.
Formado em Administração de Empresas pelo Insper. Em sua trajetória atuou em investment banking no Banco Merril Lynch, e como analista de negócios na Mckinsey & CO. Com conhecimento dos diversos
segmentos de atuação da Votorantim, possui no seu DNA forte espírito empreendedor. Tornou-se sócio fundador e executivo da Perfin Investimentos, sendo hoje membro do conselho e do comitê executivo
da empresa. Em 2013 foi apontado pela Merco/Exame como um dos 100 líderes de melhor reputação do Brasil. Hoje José Roberto é membro do conselho da Hejoassu, do Instituto Votorantim, da CBA
(Companhia Brasileira de Alumínio) e do Conselho Externo de Avaliação da Insper.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Sérgio Ricardo Romani - 728.647.617-34
Sergio Romani possui mais de 38 anos de experiência profissional com diversos cursos de especialização e formação em Contabilidade e Auditoria, Estratégia, Liderança, Governança Corporativa, Gestão
de Pessoas, e Desenvolvimento de Negócios, administrados pela EY (Ernst Young), Kellogg Scholl of Business, Harvard Business School e IBGC. Sergio Romani desenvolveu sua carreira na EY ao longo de
36 anos, até a aposentadoria em 2019, trabalhando com empresas de capital aberto no Brasil e principalmente nos USA, em setores diversificados da economia. Suas principais experiências profissionais
nos últimos 10 anos na EY incluem: (i) CEO para a Cone Sul da America Latina (Latin America South – LAS, 5 países) e Chairman do LAS Board; (ii) Membro efetivo do Board Americas e Global da EY (iii)
Líder de Auditoria, Consultoria Contábil e Financeira, Fraudes e Investigações na América do Sul e Brasil. Sergio é Sócio da SR Assessoria e Consultoria de Negócios, desde setembro de 2019. Graduou-se
em Contabilidade na Universidade Santa Úrsula em agosto de 1989. Hoje ocupa os cargos de membro do Comitê de Auditoria da Vale, membro do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de
Auditoria da CESP.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Tipo de condenação

Descrição da condenação

Ricardo Rodrigues de Carvalho -506.725.097-68
N/A

N/A

Fernando Varella Guimarães -175.961.828-44
N/A

N/A

Luciano Francisco Alves - 256.736.768-32
N/A

N/A

Roseli Maria de Souza Milagres - 023.689.147-22
N/A

N/A

Alexandre Vianna da Silva - 992.519.737-68
N/A

N/A

Renato Maia Lopes - 174.681.128-51
N/A

N/A

Andressa Rissato Brollaci Lamana - 251.249.718-60
N/A

N/A

Luis Ermírio de Moraes - 051.558.168-23
N/A

N/A
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Eduardo Borges de Andrade Filho - 587.714.256-91
N/A

N/A

Franklin Lee Feder - 668.181.508-10
N/A

N/A

Glaisy Peres Domingues - 072.823.557-97
N/A

N/A

José Roberto Ermírio de Moraes Filho - 333.573.868-36
N/A

N/A

Sérgio Ricardo Romani - 728.647.617-34
N/A

N/A
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12.7 / 12.8 - Composição dos comitês

Nome

Tipo de comitê

Tipo de auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros
comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
mandatos
consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

30/05/1958

23/04/2021

5 anos

N/A

23/04/2021

1

100%

Coordenador

11/09/1951

23/04/2021

5 anos

N/A

23/04/2021

5

100%

Membro do Comitê
(Efetivo)

24/02/1967

23/04/2021

5 anos

23/04/2021

1

100%

19/04/1960

22/09/2020

2 anos

22/09/2020

5

100%

Outros cargos e funções exercidas no emissor
Sergio Citeroni

Comitê de Auditoria

042.300.688-67

Comitê de Auditoria
Estatutário
Administrador de
Empresas e Contador

Membro do Comitê
(Efetivo)

N/A
José Ecio Pereira da Costa
Júnior

Comitê de Auditoria

359.920.858-15

Comitê de Auditoria
Estatutário
Administrador de
empresas e Contador

N/A
Eduardo Borges de
Andrade Filho

Comitê de Auditoria

587.714.256-91

Comitê de Auditoria
Estatutário
Engenheiro

Membro do Conselho de
Administração e Membro
do Comitê de
Remuneração e Pessoas
Luis Ermírio de Moraes
051.558.168-23
Presidente do Conselho de
Administração

Comitê de Remuneração
e Pessoas

Membro do Comitê
(Efetivo)
Engenheiro
N/A

Eduardo Borges de
Andrade Filho

Comitê de Remuneração
e Pessoas

587.714.256-91

Membro do Comitê
(Efetivo)

22/09/2020

2 anos

22/09/2020

5

100%

Membro do Comitê
(Efetivo)

25/02/1949

22/09/2020

2 anos

N/A

22/09/2020

5

100%

Membro do Comitê
(Efetivo)

16.05.1967

21/06/2021

2 anos

N/A

21/06/2021

Engenheiro

Membro do Conselho de
Administração e Comitê de
Auditoria
Gilberto Lara Nogueira

24/02/1967

N/A

Comitê de Remuneração
e Pessoas

386.364.768-87

Engenheiro

N/A
Sônia Aparecida Consiglio
Favaretto

Comitê
de
Sustentabilidade

091.199.808-09

Jornalista

N/A
José Roberto Ermírio de
Moraes Filho

0
Comitê
de
Sustentabilidade

333.573.868-36

Membro do Comitê
(Efetivo)
Empresário

Comitê
de
Sustentabilidade

668.181.508-10
Membro Independente do
Conselho
de
Administração

Membro do Comitê
(Efetivo)
Administrador
empresas

25/12/1985

21/06/2021

N/A

Membro do Conselho de
Administração
Franklin Lee Feder

100%

de

2 anos
100%

21/06/2021

0

23/03/1951

21/06/2021

N/A

2 anos
100%

21/06/2021

0

Experiência profissional / Critérios de independência
Sergio Citeroni - 042.300.688-67
Sergio Citeroni tem significativa experiência em auditoria, contabilidade e finanças, bem como, no relacionamento com comitês de auditoria, conselhos fiscais e conselhos de administração.
Membro do Comitê de Auditoria da Fibria (SEC Listed), indicado como especialista, entretanto o referido Comitê foi dissolvido diante da incorporação pela Suzano; Atualmente, Presidente do
Conselho Fiscal da CVC (Novo Mercado); Membro do Comitê de Auditoria da CPSEC, Cia de Securitização do Governo do Estado de São Paulo, do Comitê de Auditoria do Banco da Amazônia
(BASA); Membro do Comitê de Auditoria da Atakadão Atakarejo e do Comitê de Auditoria da CBA – Companhia Brasileira de Alumínio. Basicamente, construiu sua carreira na Ernst & Young
Auditores Independentes S/S, onde permaneceu por 37 anos atuando em funções gerenciais e técnicas, bem como, desenvolvendo importantes projetos nacionais e internacionais. Sergio

Citeroni é bacharel em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica
PUC-SP.
O Sr. Sergio Citeroni também ocupa os cargos de membro do Comitê de Auditoria na Cia Paulista de Securitização (CPSEC), membro de Comitê de Auditoria na BASA Banco Amazônia, membro
do Comitê de Auditoria da Atakarejo Atacadão, Presidente do Conselho Fiscal na CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e de professor convidado do MBA – FGV em Gestão Financeira
e do MBA FIPECAFI em Controladoria e Gestão Financeira, ambas na disciplina Auditoria das Demonstrações Financeiras e por fim, atua como consultor de empresas do segundo setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
José Écio Pereira da Costa Júnior -359.920.858-15
José Écio Pereira da Costa Júnior é bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e possui experiência consolidada em auditoria como sócio de Empresas de Auditoria
e posteriormente como conselheiro. Foi sócio de auditoria da Arthur Andersen S/C por 16 anos e da Deloitte Touche Tomatsu entre 2002 e 2007. É fundador da JEPereira Consultoria em Gestão
de Negócios, onde se dedica a trabalhos de consultoria voltados, especialmente, para atuação em governança corporativa, conselhos e comitês de auditoria
O Sr. José Écio Pereira da Costa Júnior ocupa os seguintes cargos nas empresas do grupo econômico da Companhia: Coordenador do Comitê de Auditoria da Votorantim Cimentos S.A.,
coordenador do Comitê de Auditoria da Votorantim Energia S.A., e coordenador do Comitê de Auditoria da Citrosuco Agroindústria S.A..
Além disso, é também membro do Comitê de Auditoria da Mobly S.A., membro do Conselho de Administração da Princecampos Participações S.A., membro do Conselho Fiscal da Demercado
Investimentos S.A. e membro do Conselho Consultivo da CVI Participações. Ocupa também assento no Conselho Consultivo do IBEF PR - Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros do
Paraná.O Sr. José Écio é membro do Comitê de Auditoria com reconhecida experiência em contabilidade societária.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Eduardo Borges de Andrade Filho – 587.714.255-91
Eduardo Andrade é membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2017. Ele tem mais de 25 anos de experiência trabalhando com investimentos privados, grandes
conglomerados industriais e empresas de consultoria internacionais em questões relevantes relacionados à estratégia, desenvolvimento corporativo, finanças corporativas, governança e
organização. Andrade é Fundador e Diretor da Otinga Investimentos, uma firma de private equity. De 2010 a 2011, foi Vice-presidente de Desenvolvimento Corporativo da Usiminas, empresa
siderúrgica, onde foi responsável pelos Negócios de Mineração e Bens de Capital, bem como pelas áreas de Estratégia, Desenvolvimento de Negócios e M&A. Antes disso, entre 1997 a 2010,
foi sócio da McKinsey & Company, onde assumiu diversas funções de liderança, como da Prática de Materiais Básicos e o do Comitê de Conhecimento na América Latina. Iniciou sua carreira
profissional como empresário e engenheiro em Minas Gerais. Eduardo é Engenheiro Civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e possui MBA pela University of Chicago.Entre 2011 e
2014, foi Diretor de Planejamento Corporativo da VSA e Conselheiro de outras quatro empresas da Holding Votorantim e, entre 2015 e 2018foi membro do Conselho de Administração da Nexa
Recursos Minerais S.A.
O Sr. Eduardo Borges de Andrade Filho é membro do Conselho de Administração da Nexa Resources S.A. (empresa de Luxemburgo pertencente ao grupo econômico da Companhia) desde
2016, onde ele é Chair do Comitê de Remuneração, Sucessão e Governança.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
O Sr. Eduardo Borges é considerado Conselheiro Independente de acordo com os requisitos dispostos no Regulamento do Novo Mercado.
Luis Ermírio de Moraes - 051.558.168-23
Estudou no Colégio Rio Branco e se formou em Engenharia pela Colorado School of Mines. Nos anos 1980 começou a trabalhar na Companhia Níquel Tocantins, da Votorantim, liderando
melhorias nos processos técnicos que lhe renderam três patentes. Nos anos 1990 fez a transição da área técnica para gestão dos negócios, tornando-se presidente da Níquel Tocantins. No
começo dos anos 2000, acompanhando a evolução da governança da Votorantim, torna-se membro do conselho, cargo que ocupa até hoje. Na mesma época esteve à frente da Votorantim
Novos Negócios, ramo dedicado ao fomento de empresas focadas em inovações tecnológicas, principalmente nos setores de biotecnologia e informática. Foi Chairman da Votorantim Metais
Zinco (atual Nexa) e conselheiro da Citrosuco. Hoje atua como conselheiro da Nexa, CBA e Votorantim S.A.
O Sr. Luis Ermírio de Moraes também ocupa os cargos de Conselheiro da Hejoassu, da Votorantim S.A. (VSA) e da Nexa Resources, e é Diretor da holding familiar AEM Participações S.A.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Gilberto Lara Nogueira - 386.364.768-87

Gilberto Lara é Engenheiro Mecânico pelo Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, com especializações em Gestão Geral em Recursos Humanos, pelo INSEAD; e Administração
pela Fundação Getúlio Vargas. Gilberto Lara tem experiência consolidada na área de Gestão de Pessoas, atuando na indústria e como membro de Comitês. Foi Diretor Mundial de Recursos
Humanos da Rhodia Poliamida, residindo na França; bem como Diretor Corporativo de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Votorantim Holding por dez anos. Atuou também como
membro do Comitê de Remuneração e Pessoas da Votorantim de janeiro de 2014 até março de 2019, da Fibria de setembro de 2009 até janeiro de 2018 e como Membro do Comitê de Pessoas,
Governança e Nomeação da Duratex entre 2016 e 2018. Foi membro da Comissão de Pessoas do IBCG de 2014 até dezembro de 2020, do Comitê de Remuneração e Pessoas da Nexa de
fevereiro de 2014 até julho de 2020; além de ter coordenado os Comitês de Remuneração e Pessoas da Votorantim Cimento de janeiro de 2014 até maio de 2019.
O Sr. Gilberto Lara Nogueira também ocupa o cargo de membro do comitê de remuneração de Pessoas da Citrosuco Agroindústria S.A. desde maio de 2017.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM
617/19.
Sônia Aparecida Consiglio Favaretto - 091.199.808-09
A Sra Sônia é jornalista formada pela Faculdade Casper Líbero em 1987, consultora e palestrante especializada em responsabilidade social corporativa, desenvolvimento sustentável,
conscientização ambiental e comunicação corporativa. Diretora do BankBoston pelo período de 1998 até 2006. Também ocupou o cargo de Superintendente de Sustentabilidade no Banco Itaú
Unibanco (janeiro de 2007 até outubro de 2009). No período de novembro de 2009 até dezembro de 2019 ocupou posições na B3 (Brasil Bolsa Balcão), sendo Presidente do Conselho Deliberativo
do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial, Diretora de Comunicação, Imprensa e Sustentabilidade e Superintendente da B3 Social.
Atualmente é membro do Conselho de Administração do BNDES, BNDESpar e FINAME, membro do Conselho de Administração da CEG/Naturgy, Presidente do Conselho Consultivo da GRI
Brasil – Global Reporting Initiative, Vice-presidente do Conselho Consultivo do CDP LA, membro do Conselho Consultivo da Abraps – Associação Brasileira dos Profissionais pelo
Desenvolvimento Sustentável, membro do Conselho Técnico do Instituto Ekos Brasil, Instrutora de Sustentabilidade do IBGC – Inst. Bras. de Governança Corporativa e colunista do Valor Investe.
Desde 2016 até a presente data também é membro externo do Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras, órgão de assessoramento ao Conselho de Administração.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM
617/19.

José Roberto Ermírio de Moraes Filho - 333.573.868-36.
Formado em Administração de Empresas pelo Insper. Em sua trajetória atuou em investment banking no Banco Merril Lynch, e como analista de negócios na Mckinsey & CO. Com conhecimento
dos diversos segmentos de atuação da Votorantim, possui no seu DNA forte espírito empreendedor. Tornou-se sócio fundador e executivo da Perfin Investimentos, sendo hoje membro do
conselho e do comitê executivo da empresa. Em 2013 foi apontado pela Merco/Exame como um dos 100 líderes de melhor reputação do Brasil. Hoje José Roberto é membro do conselho da
Hejoassu, do Instituto Votorantim, da CBA (Companhia Brasileira de Alumínio) e do Conselho Externo de Avaliação da Insper.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
Franklin Lee Feder - 668.181.508-10
Franklin tem diploma de graduação pela EAESP/FGV e MBA pelo IMD Business School. É membro do Conselho de Administração da CBA desde 2017. Também é membro de Conselhos de
diversas empresas de perfil industrial nos EUA e no Brasil além de organizações do terceiro setor, como Paccar Inc., Minerals Technologes Inc., AES. Foi presidente do Conselho da InterCement
e Loma Negra, além do Grupo Encalso, e membro do Conselho Consultivo da Alexander Proudfoot e Unigel. Anteriormente, Franklin foi Presidente da Alcoa para América Latina e Caribe, bem
como sócio da Booz, Allen & Hamilton e Technomic Consultores.
O Sr. Franklin Lee Feder também ocupa os cargos de membro do Conselho de Administração nas empresas Paccar Inc, Minerals Technologies Inc, Prumo Logística S.A., AES Brasil S.A., FS
Bioenergia, Instituto Ethos, WRI Brasil e membro do Conselho Consultivo da Sitawi Finaças para o Bem e Fórum de Empresas e Direitos LGBT.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
O Sr. Franklin Lee Feder é considerado Conselheiro Independente de acordo com os requisitos dispostos no Regulamento do Novo Mercado.
Tipo de condenação

Descrição da condenação

Sergio Citeroni - 042.300.688-67
N/A

N/A

José Écio Pereira da Costa Júnior - 359.920.858
N/A

N/A

Luis Ermírio de Moraes - 051.558.168-23
N/A

N/A

Eduardo Borges de Andrade Filho - 587.714.256-91
N/A

N/A

Gilberto Lara Nogueira - 386.364.768-87
N/A

N/A

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores

Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada
ou controlador

CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador
do emissor ou controlada

333.573.868-36

Companhia Brasileira de Alumínio

61.409.892/0001-73

Pai ou Mãe (1º grau por consanguinidade)

083.358.948-25

Votorantim S.A.

03.407.049/0001-51

Cargo
Administrador do emissor ou controlada
Jose Roberto Ermírio de Moraes Filho
Conselheiro
Pessoa relacionada
Jose Roberto Ermírio de Moraes
Conselheiro (Vice-Presidente)
Observação
N/A

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa relacionada

506.725.097-68

Subordinação

Controlador Direto

Cargo/Função
Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor
Ricardo Rodrigues de Carvalho
Diretor Presidente
Pessoa Relacionada
Votorantim S.A.

03.407.049/0001-51

Presidente do Conselho de Administração do Instituto Votorantim
Observações
Além dos cargos acima a o Sr. Ricardo ocupa cargos nas sociedades: Metalex Ltda, CBA Itapissuma Ltda, Porto São Marcos Ltda, Cristal Mineração Metalurgia Ltda, Mineração Rondon
Ltda (todas controladas diretas da Companhia), e membro do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A. (coligada da Companhia).
Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor
Ricardo Rodrigues de Carvalho

506.725.097-68

Subordinação

Controlador Direto

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada
Votorantim S.A.

03.407.049/0001-51

Presidente do Conselho de Administração do Instituto Votorantim
Observações
Além dos cargos acima a o Sr. Ricardo ocupa cargos nas sociedades: Metalex Ltda, Porto São Marcos Ltda, Cristal Mineração Metalurgia Ltda, Mineração Rondon Ltda (todas controladas
diretas da Companhia) e membro do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A. (coligada da Companhia).
Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor
Ricardo Rodrigues de Carvalho

506.725.097-68

Subordinação

Controlada Direta

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada
Metalex Ltda.

29.735.392/0001-19

Administrador
Observações
Além dos cargos acima o Sr. Ricardo ocupa cargos nas sociedades: Porto São Marcos, Mineração Rondon (controladas diretas da Companhia) membro do Conselho de Administração da
Mineração Rio do Norte S.A. (coligada da Companhia).
Tipo de relação do Administrador com a
Identificação
CPF/CNPJ
Tipo de pessoa relacionada
pessoa relacionada
Cargo/Função
Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor
Roseli Maria de Souza Milagres

023.689.147-22

Prestação de Serviço

Controlada Direta

Diretora
Pessoa Relacionada
CBA Itapissuma

05.342.105/0006-57

Administradora
Observações
Além dos cargos acima a Sra. Roseli ocupa cargos nas sociedades Porto São Marcos Ltda e Mineração Rondo Ltda. (todas controladas da Companhia).
Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor
Roseli Maria de Souza Milagres

023.689.147-22

Prestação de Serviço

Diretora
Pessoa Relacionada
Porto São Marcos Ltda.

29.735.392/0001-19

Administradora
Observações
Além dos cargos acima a Sra. Roseli ocupa cargo na sociedade Mineração Rondon Ltda (Controlada direta da Companhia).

Controlada Direta

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa relacionada

256.736.768-32

Prestação de serviço

Controlada direta

Cargo/Função
Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor
Luciano Francisco Alves
Diretor Financeiro
Pessoa Relacionada
CBA Itapissuma.

05.342.105/0006-57

Administrador
Observações
Além dos cargos acima a o Sr. Luciano ocupa cargos nas sociedades: Porto São Marcos Ltda, Cristal Mineração Metalurgia Ltda, Mineração Rondon Ltda (todas controladas diretas da Companhia)
e membro suplente do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A. (coligada da Companhia).
Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor
Luciano Francisco Alves

256.736.768-32

Prestação de serviço

Controlada direta

Diretor Financeiro
Pessoa Relacionada
Porto São Marcos Ltda.

29.735.392/0001-19

Administrador
Observações
Além dos cargos acima a o Sr. Luciano ocupa cargos nas sociedades: Cristal Mineração Metalurgia Ltda, Mineração Rondon Ltda (todas controladas diretas da Companhia) e membro suplente
do Conselho de Administração da Mineração Rio do Norte S.A. (coligada da Companhia).
Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor
Luciano Francisco Alves
Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

256.736.768-32

Prestação de serviço

Controlada direta

Porto São Marcos Ltda.

29.735.392/0001-19

Administrador
Observações
Além dos cargos acima o Sr. Luciano ocupa cargo de administrador na sociedade Mineração Rondon Ltda. (controlada direta da Companhia) e membro suplente do Conselho de Administração
da Mineração Rio do Norte S.A. (coligada da Companhia)

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa relacionada

175.961.828-44

Prestação de Serviço

Controlada Direta

Cargo/Função
Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor
Fernando Varella Guimarães
Diretor Presidente
Pessoa Relacionada
CBA Itapissuma Ltda.

05.342.105/0006-57

Administrador
Observações
Além dos cargos acima o Sr. Fernando ocupa cargos nas sociedades: Porto São Marcos, Cristal Mineração Metalurgia Ltda, Mineração Rondon Ltda (todas controladas diretas da Companhia)
Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor
Fernando Varella Guimarães

175.961.828-44

Prestação de Serviço

Controlada direta

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada
Porto São Marcos Ltda.

29.735.392/0001-19

Administrador
Observações
Além do cargo acima o Sr. Fernando ocupa cargo nas sociedades Cristal Mineração Metalurgia Ltda e Mineração Rondon (todas controladas diretas da Companhia).
Exercício Social 31/12/2018

Administrador do Emissor
Fernando Varella Guimarães

175.961.828-44

Prestação de Serviço

Controlador Direto

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada
Porto São Marcos Ltda.

29.735.392/0001-19

Administrador
Observações
Além do cargo acima o Sr. Fernando Varella ocupa cargo na sociedade Mineração Rondon (controlada direta da Companhia).

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa relacionada

072.823.557-97

Subordinação

Controlador Direto

Cargo/Função
Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor
Glaisy Peres Domingues
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
Votorantim S.A.

03.407.049/0001-51

Diretora Jurídica e Planejamento Tributário da Votorantim S.A. (“VSA”)
Observações
Além dos cargos acima a Sra. Glaisy é Conselheira da Cia Energética de São Paulo (controlada da VSA) e Conselheira da Citrosuco S.A. Agroindustria (controlada da VSA).
Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
José Roberto Ermírio de Moraes Filho

333.573.868-36

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
JEMF Participações S.A.

05.062.394/0001-26

Subordinação

Controlador Indireto

Administrador
Observações
Além do cargo acima o Sr. José Roberto Ermírio de Moraes Filho ocupa os cargos de: Conselheiro da Hejoassu, do Instituto Votorantim e da CBA (Companhia Brasileira de Alumínio)
Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa relacionada

051.558.168-23

Subordinação

Controlador Indireto

Cargo/Função
Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor
Luis Ermírio de Moraes
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
AEM Participações S.A.
Administrador

05.062.403/0001-89

Observações
Além do cargo acima o Sr. Luis Ermírio de Moraes ocupa os cargos de: Conselheiro da Hejoassu S.A., Conselheiro da Votorantim S.A., Conselheiro da Nexa Resources
Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor
Luis Ermírio de Moraes

051.558.168-23

Subordinação

Controlador Indireto

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
AEM Participações S.A.
Administrador

05.062.403/0001-89

Observações
Além do cargo acima o Sr. Luis Ermírio de Moraes ocupa os cargos de: Conselheiro da Hejoassu S.A., Conselheiro da Votorantim S.A., Conselheiro da Nexa Resources
Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor
Luis Ermírio de Moraes
Presidente do Conselho de Administração

051.558.168-23

Subordinação

Controlador Indireto

Pessoa Relacionada
AEM Participações S.A.
Administrador

05.062.403/0001-89

Observações
Além do cargo acima o Sr. Luis Ermírio de Moraes ocupa os cargos de:) Conselheiro da Hejoassu S.A., Conselheiro da Votorantim S.A., Conselheiro da Nexa Resources

