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ATA DA 58ª REUNIÃO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E
REMUNERAÇÃO - CPESR

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 15h45, na Sala
de videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, reuniram-se,
ordinariamente, os Membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração (CPESR) da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras, convocação na
forma do artigo 8º, Capítulo IV do Regimento Interno do Comitê.  [1]. Analisar a
documentação apresentada pelo senhor LAURO ARCÂNGELO ZANOL, brasileiro,
casado, advogado, carteira de identidade RG 7020000464 SSP/RS - CPF 198.625.390-20
residente e domiciliado na Rua Cabral nº 1453 - apartamento 503 - Porto Alegre - RS -
CEP 90440-090, candidato a compor o Conselho de Administração da Telebras, como
representante dos acionistas minoritários ordinaristas. Foi analisado o formulário
padronizado denominado FORMULÁRIO "A" Cadastro de Administrador - Diretor ou
Conselheiro de Administração Empresa de Maior Porte, firmado em 9 de fevereiro de
2022, recebido pelo Comitê em 10 de fevereiro de 2022, contendo autodeclaração de
cumprimento dos requisitos e vedações exigidos pela legislação para ocupar o cargo
membro do Conselho de Administração da Telebras. Após análise das informações
disponibilizadas, este Comitê verificou que foram preenchidos os seguintes requisitos
exigidos: (i) todos os campos do formulário estão preenchidos; (ii) todos os requisitos
estão declarados com "sim"; (iii) todos os impedimentos estão declarados com "não"; (iv)
a formação acadêmica mais aderente ao cargo para o qual foi indicado (item 14 do
formulário) consta "Direito", o que foi comprovado mediante cópia de Diploma de
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(1986); (v) a experiência profissional declarada no item 15 do formulário foi: "quatro anos
em cargo de diretor, de Conselheiro de Administração, de membro de comitê de auditoria
ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa
estatal, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos dois níveis
hierárquicos não estatutários mais altos da empresa", o que foi especificada na tabela
"Tempo de Experiência e Função Declaradas", apresentou cópias de Atas da Telebras; (vi)
o elemento mais aderente para indicar seu notório conhecimento compatível com o cargo
de administrador foi: experiência profissional nos Conselhos de Administração da Telebras
S.A. e do Banco da Amazônia S/A. (item 17 do formulário); (vii) "Cumpre as exigências
do Estatuto Social da Empresa Estatal para o qual foi indicado" respondeu com "sim"
(item 18 do formulário). Após avaliação da documentação, presumindo-se como
verdadeiras as informações declaradas e os comprovantes apresentados, conclui que a
senhor LAURO ARCÂNGELO ZANOL atende aos requisitos para compor o Conselho de
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Administração da Telebras. O senhor Lauro Arcângelo Zanol, presidente do Comitê,
absteve-se do voto. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a
reunião, sendo lavrada a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos membros
presentes e pela Secretária. Brasília,11 de fevereiro de 2022.

Brasília, 15 de fevereiro de 2022.
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