WEG S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11
AVISO AOS ACIONISTAS
INDICAÇÃO DE CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
A WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), nos termos das orientações constantes do OfícioCircular/CVM/SEP/Nº 02/2018, de 28 de fevereiro de 2018, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, conforme documentos que acompanham o presente aviso, recebeu
indicação, de acionista minoritário, dos nomes abaixo listados para integrarem o quadro de
candidatos ao Conselho Fiscal da Companhia, cuja eleição ocorrerá na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas em 24 de abril de 2018, conforme
segue:
•

ALOISIO MACÁRIO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências
Contábeis, aposentado, inscrito no CPF/MF sob nº 540.678.557-53, para ocupar o
cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia;

•

MARCELO GASPARINO DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no
CPF/MF sob o nº 807.383.469-34, para o cargo de membro suplente do Conselho
Fiscal da Companhia.

As informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência sobre os candidatos acima
indicados estão exatamente como recebidas pela Companhia, que não se responsabiliza
pelas mesmas.
Nos termos da legislação aplicável, o nome, o currículo e as informações dos itens 12.5 a
12.10 do Formulário de Referência, referentes aos candidatos indicados pelo acionista
controlador e pela administração da Companhia para compor o Conselho Fiscal, estão
disponíveis na Proposta da Administração colocada à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, nas páginas eletrônicas da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários e da
B3 na rede mundial de computadores.
Por fim, é importante ressaltar que a efetiva eleição em separado de membros do Conselho
Fiscal, do artigo 161, §4º da Lei 6.404/76, ocorrerá caso os requisitos legais aplicáveis forem
atendidos.
Jaraguá do Sul, 13 de abril de 2018
Paulo Polezi
Diretor de Relações com Investidores

WEG S.A.
ITENS 12.5 A 12.1 O DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato Indicado ao Conselho de Administração
12.5

Dados Cadastrais e experiência profissional:

Nome
Aloísio Macário de Ferreira de
Souza

Data de Nascimento

Idade

10/04/1960

57

Profissão
Conselheiro de
Empresas

CPF ou Passaporte (PAS)

Data de Eleição

Data de Posse

Prazo do Mandato

Cargo Eletivo Ocupado
Conselho de
Administração
Outros Cargos e
Funções Exercidas na
Companhia

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

AGO 2018

Não se aplica

Não

540.678.557-53

Indicação se é Membro Independente

24/04/2018

Número de Mandatos Consecutivos

-

Sim

Experiência Profissional
Aloisio Macârio Ferreira de Souza é Bacharel em Ciências Contábeis. Possui MBA em Gestão
de Bancos Comerciais e de Investimentos pela Universidade Corporativa do CITIBANK- EUA;
MBA em Avaliação de Empresas - FUNCEFET; e MBA em Previdência Complementar Coppead/UFRJ. Conselheiro Fiscal e de Administração Certificado pelo 18GC - Instituto
Brasileiro de Govemança Corporativa. Foi Vice-Presidente de Recursos Humanos e Tecnologia
da Informação da USIMINAS; Coordenador do Capítulo Rio do 18GC; Gerente de Governança
Corporativa e Participações Minoritárias da PREVI; Gerente de Divisão de Análise da 88DTVM; Assessor na Área Internacional do BANCO DO BRASIL; Conselheiro de Administração
da USIMINAS e da CPFL Energia; Conselheiro Fiscal da ELETROBRAS, da CELESC e da
AMBEV. Atualmente é Conselheiro Fiscal da ETERNIT e Conselheiro de Administração
Suplente da CEMIG, além de Membro do seu Comitê de RH.
Declaração de Eventuais Condenações
Aloisio Macârio Ferreira de Souza não tem qualquer condenação criminal, qualquer
condenação em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de
atividade profissional ou comercial.

12.6

Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício,

realizadas pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:

Conselheiro
Aloisio Macário Ferreira de Souza

Participação nas reuniões(%)

I

I

12.7

Informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês

estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas sejam estatutários:
A companhia não tem comitês estatutários ou não estatutários de auditoria, de risco, financeiro
e de remuneração.

12.8

Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como

dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:
Não aplicável, dado que, atualmente, a Companhia não tem comitê instalado.

12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até
o terceiro grau entre:

a. administradores da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si.

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os
conselheiros fiscais de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia

c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os controladores da
Companhia.

d. (i) administradores da Companhia e (il) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os
conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia.

12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou
de controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores
da Companhia.

b. controlador direto ou indireto da Companhia

Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou
de controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores
da Companhia.

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável, dado que não existem rei a - es de subordinação, de prestação de serviços ou
de controle mantidas entre o Conselh ·o iscal indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos
na Companhia), a Companhia, suas controladas ou
controladores.

