Currículo resumido dos membros dos Comitês do Conselho de
Administração
—
Comitê de Auditoria Estatutário (CAE)

Marcio Andrade Weber
Conselheiro de Administração, Presidente do CAE e membro do COPE
Marcio é engenheiro civil formado pela UFRGS, com especialização em engenharia de
petróleo pela Petrobras. Ingressou na Petrobras em 1976 onde trabalhou por 16 anos, tendo
sido um dos pioneiros no desenvolvimento da Bacia de Campos, e ocupou em seguida
diversos cargos gerenciais e diretivos entre os quais se destacam atividades no exterior, na
área internacional da Petrobras, em Trinidad, Libia e Noruega. Foi membro da Diretoria de
Serviços da Petrobras Internacional (Braspetro) e Diretor da Petroserv S.A., desenvolvendo
a participação da companhia nas atividades de E&P, navegação de apoio e sondas de
perfuração para águas profundas. Foi responsável como CEO da empresa BOS navegação
(JV entre Petroserv e duas companhias estrangeiras) pela construção em estaleiros
nacionais de 4 rebocadores de apoio. Paralelamente, como diretor da Petroserv participou
na construção e operação de 4 plataformas de perfuração para águas profundas, unidades
estas que entre seus clientes se encontram a Shell e a ENI (Indonésia). Atualmente presta
assessoria ao grupo PMI que opera as referidas unidades.
Rodrigo de Mesquita Pereira
Conselheiro de Administração, membro do CAE, do CSMS e do COMIN
Rodrigo de Mesquita Pereira, brasileiro, advogado, Bacharel em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo (1988); Pós-graduado em “Interesses Difusos e
Coletivos” pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Pós-graduado em Gestão
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Promotor de Justiça do Ministério Público do
Estado de São Paulo (1991-2001); Membro do Grupo Especial de Recursos Hídricos do
Ministério Público do Estado de São Paulo (1997/2001); Advogado sócio do escritório Alves
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Ferreira & Mesquita Sociedade de Advogados. Conselheiro Fiscal na Companhia Energética
de Minas Gerais – CEMIG – de 2016 a 2020; Membro suplente do Conselho Fiscal da
Petrobras de 2018 a 2019.
Valdir Augusto Assunção
Membro Externo do CAE
Valdir Augusto Assunção é Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências
Econômicas, Contábeis e de Administração de Empresas Padre Anchieta e possui MBA em
E-Business pela Fundação Getúlio Vargas. Valdir conta com mais de 35 anos de experiência
em auditoria e consultoria em empresas nacionais e internacionais de grande, médio e
pequeno portes, dos quais 21 anos como Sócio. CEO/Líder das operações da PwC no
Interior do Estado de SP por 7 anos, até julho de 2020. Amplo conhecimento em Governança,
Compliance, Due Diligence, IPO, bem como em IFRS, USGAAP e Lei Sarbanes Oxley - SOx,
com aptidão em gestão, formação de equipes, relacionamento e administração de conflitos.
Auditor registrado no CRC, IBRACON, CVM e BACEN.

Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (CAECO)
Marcelo Mesquita de Siqueira Filho
Conselheiro de Administração e Presidente do CAECO e do COMIN
Marcelo Mesquita de Siqueira Filho tem 50 anos e 28 anos de experiência no mercado
acionário brasileiro. É sócio fundador da Leblon Equities, gestora de recursos focada em
ações brasileiras criada em 2008 e cogestor dos fundos de ações e private equity. Antes
disso, trabalhou por 10 anos no UBS Pactual (98-08) e 7 anos no Banco Garantia (91-98).
No UBS Pactual foi corresponsável pela área de Mercado de Capitais (07-08),
corresponsável pela área de ações (05-07), responsável pela área de Análise de Empresas
e Estrategista (98-06). No Banco Garantia, foi analista de empresas de commodities (91-97)
e Investment Banker (97-98). Desde 1995 Marcelo foi considerado por investidores como um
dos principais analistas do Brasil segundo várias pesquisas feitas pela revista Institutional
Investor. Foi ranqueado “#1 Brazil Analyst” em 2003-2006 (além de #3 em 2002, #2 em 2001
e #3 em 2000). Marcelo foi também eleito “#1 Estrategista de ações no Brasil” pela
“Institutional Investor Magazine Brazil Survey” em 2005, 2004 e 2003. Marcelo é graduado
em Economia pela PUC-RJ, em Estudos Franceses pela Universidade de Nancy II e OPM
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pela Harvard Business School. Marcelo é atualmente membro do Conselho de Administração
da Petrobras (desde 2016, eleito por minoritários), da Tamboro Educacional e do Fundo
Patrimonial (Endwment) da PUC-RJ.
Sonia Julia Sulzbeck Villalobos
Conselheira de Administração, Presidente do COINV e membro do CAECO
Sonia é bacharel em administração pública e tem mestrado em administração de empresas
com especialização em finanças, ambos na Escola de Administração de Empresas de São
Paulo (EAESP‐FGV). Sonia Villalobos tem mais de 30 anos de experiência no mercado
acionário brasileiro, sendo a primeira pessoa na América do Sul a receber a credencial CFA
em 1994. Sonia Villalobos trabalhou de 1985 a 1987 na Equipe DTVM, e de 1987 a 1989 no
Banco Iochpe como analista de investimentos. De 1989 a 1996, no Banco Garantia como
Chefe do Departamento de Análise de Investimentos, quando foi votada melhor analista do
Brasil pela Revista Institutional Investor em 1992, 1993 e 1994. Trabalhou de 1996 a 2002
na Bassini, Playfair & Associates como responsável por private equity no Brasil, Chile e
Argentina. De 2005 a 2011, trabalhou para Larrain Vial como gestora de fundos. De 2012 a
2016, Sonia Villalobos trabalhou como sócia fundadora e gestora dos fundos de ações na
América Latina pela Lanin Partners. Desde 2016, é professora do Insper na pós‐graduação
Lato Sensu nas matérias de gestão de ativos e análise de demonstrações financeiras. Sonia
Villalobos é membro do Conselho de Administração da Telefônica do Brasil e da LATAM
Airlines Group S.A. Ela também atuou como membro do Conselho de Administração da TAM
Linhas Aéreas, Método Engenharia (Brasil), Tricolor Pinturas e Fanaloza/Briggs (Chile),
Milkaut e Banco Hipotecario (Argentina). Foi membro do Conselho de Administração da
Petrobras de maio de 2018 até julho de 2020, eleita por acionistas detentores de ações
preferenciais.
Ruy Flaks Schneider
Conselheiro de Administração, Presidente do COPE e membro do CAECO
Ruy Schneider é engenheiro industrial mecânico e de produção formado pela PUC-RIO, além
de Master of Sciences em Engineering Economy pela Stanford University. Oficial da reserva
da Marinha, cursou a Escola Superior de Guerra. Fundou na PUC-RIO o Departamento de
Engenharia Industrial, tornando-se seu primeiro diretor e estabelecendo o primeiro programa
de mestrado em Engenharia Industrial no Brasil. Com diversos artigos publicados, atua como
palestrante, no Brasil e no exterior. Acumulou vasta experiência, tanto como executivo,
quanto como membro de Conselhos de Administração e Fiscal de grandes empresas, entre
elas a Xerox do Brasil S.A., Banco Brascan de Investimento S.A., Banco de Montreal S.A.-
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MontrealBank, Grupo Multiplan e INB Indústrias Nucleares do Brasil. O Sr. Ruy Schneider
atuou como membro do Conselho consultivo do mercado de capitais do Banco Central,
participando do assessoramento na elaboração do programa de conversão de dívida
externa. É presidente do Conselho de Administração da Liga da Reserva Naval do Brasil.
Criador do primeiro fundo de pensão multipatrocinado e introdutor no Brasil dos fundos de
Contribuição Definida.
Durval José Soledade Santos
Membro Externo do CAECO
Durval José Soledade Santos é graduado em direito pela Universidade Federal Fluminense,
possui MBA executivo pela COPPE/UFRJ e é pós-graduado em Economia do
Desenvolvimento na PUC/BNDES e Direito Empresarial na Universidade Cândido Mendes.
Atuou no BNDES de 1973 a 2008, tendo exercido as funções de Chefe de Gabinete da
Presidência, Superintendente das áreas de Administração, Mercado de Capitais e de
Operações Especiais, Superintendente Jurídico da BNDESPAR, entre outras. Foi Diretor da
Comissão de Valores Mobiliários por dois mandatos, além de Superintendente Geral da
Autarquia. Trabalhou em empresas estatais estaduais, ocupando diversos cargos de
Direção. Foi Conselheiro de Administração de diversas companhias, como Petrobras
Distribuidora (BR), Usiminas, Portinvest Participações S.A. e Forjas Taurus S.A.. De 2016
até 2018, foi membro do Conselho de Administração da Petrobras e, atualmente, participa
do Conselho de Mercado de Capitais da Ordem dos Advogados do Brasil, Secional do Rio
de Janeiro (COMEC).
Francisco Vidal Luna
Membro Externo do CAECO
Francisco Vidal Luna é graduado e doutor em Economia pela Universidade de São Paulo
(USP). É professor assistente doutor (aposentado) da Universidade de São Paulo e foi
Secretário de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo entre 2007 e 2010. No
período entre 2013 e 2018 foi membro do Comitê de Auditoria da Gafisa S.A. Participa como
membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da SABESP
e desde 2013 é membro do Comitê de Auditoria da Desenvolve São Paulo – Agência de
Fomento. Foi membro do Conselho de Administração de diversas empresas. É autor de
dezenas de artigos e livros sobre a sociedade e a economia brasileiras, publicados no Brasil
e no exterior.

www.petrobras.com.br/ri
Para mais informações:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores
e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 – 1803 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540
Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação
de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”,
“pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não,
pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (CSMS)
Murilo Marroquim de Souza
Conselheiro de Administração e Presidente do CSMS
Murilo é formado em geologia pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em
geofísica pela Universidade de Houston, Texas, nos Estados Unidos. Trabalha na indústria
de petróleo há 47 anos, tendo exercido atividades em mais de 20 países na América, Europa,
África e Ásia. Atuou na Petrobras entre 1971 a 1994, onde ocupou diversas funções
gerenciais na área de exploração e produção, tendo sido Diretor da Brasoil UK, em Londres,
com atividades de exploração no Mar do Norte e outras Bacias. Foi Gerente Geral da IBM
da Unidade de Soluções para Indústria de Petróleo na América Latina. Atuou como consultor,
trabalhando para ANP em vários projetos, e na Ipiranga como Assessor para Exploração e
Produção. De 2001 a 2011 foi Presidente da Devon Energy do Brasil (Ocean Energy) e desde
2011 é Presidente da Visla Consultoria de Petróleo, empresa de consultoria focada em
projetos especiais para indústria de energia.
Rodrigo de Mesquita Pereira
Conselheiro de Administração, membro do CAE, do CSMS e do COMIN
Currículo acima.
Rosangela Buzanelli Torres
Conselheira de Administração e membro do CSMS
Rosangela Buzanelli Torres, foi eleita em primeiro turno na eleição realizada pelos
empregados da Petrobras em 2020. É graduada em Geociências e Engenharia pela
Universidade Federal de Ouro Preto, e Mestrado em Geociências, pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais. Ingressou na Petrobras em 1987 no cargo de Geofísica. Atualmente
está lotada na área de Operação Exploratória Marítima Águas Profundas.
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Evely Forjaz Loureiro
Membro Externo do CSMS
Evely Forjaz Loureiro é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas
Gerais e possui MBA em Gestão Empresarial Avançada pela COPPEAD UFRJ. Realizou
cursos de Gerenciamento de Mudanças na Gestão e de Gestão de Recursos Humanos na
IESE Business School e de Gestão Estratégica de Pessoas na INSEAD (The European
Institute of Business Administration) e na Fundação Dom Cabral. Ingressou na Petrobras em
1983 como engenheira de petróleo e exerceu funções gerenciais de 1987 a 2016, ano de
seu desligamento da Companhia.

Comitê de Investimentos (COINV)
Sonia Julia Sulzbeck Villalobos
Conselheira de Administração, Presidente do COINV e membro do CAECO
Currículo acima.
Cynthia Santana Silveira
Conselheira de Administração, membro do COPE e do COINV
Cynthia Santana Silveira é engenheira eletricista formada pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro – UERJ, com mestrados em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro – COPPE/UFRJ e em Engenharia de Gás pela École des Mines de Paris.
Sua trajetória profissional foi desenvolvida na indústria de óleo e gás, tendo atuado na
operadora francesa Total por 17 anos. Entre 2004 e 2015, foi a Diretora Executiva de Gás e
Eletricidade desta companhia. Também atuou como Diretora Executiva eleita no Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis‐ IBP entre 2011 e 2015 e como Diretora
Executiva da BBPP Holding de 2004 a 2015. Desde 2015, exerce a função de consultora
independente da EXERGIA Consultoria e Projetos de onde é sócia. Cynthia Silveira possui
experiências relevantes como Conselheira de Administração e Membro de Comitês de
empresas e instituições do setor de petróleo e gás. Atuou como membro do Conselho de
Administração da Transportadora Associada de Gás (TAG), Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia – Brasil (TBG) e Transportadora Sulbrasileira de Gás (TSB); membro do
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Comitê Executivo da International Gas Union (IGU); e Membro
Coordenadora de Gás Natural do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP).

da

Comissão

Edson Chil Nobre
Membro Externo do COINV
Edson Chil Nobre é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Paraná
e em Direito pelas Faculdades Integradas Bennett. Possui Especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho pela Universidade Estadual de Maringá e MBA Executivo em
Administração pela COPPEAD-UFRJ. Ingressou na Petrobras em 1979 e ocupou funções
gerenciais de 1986 até 2014, ano de seu desligamento da Companhia. Foi membro do
Conselho Executivo da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás
Canalizado – ABEGAS, membro do Conselho Consultivo da Agência Estadual de Serviços
Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo (ASPE) e vice-presidente da Associação
Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto (ABEDA). Atua como membro do Conselho
de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Gás do Espírito
Santo (ES Gás).

Comitê de Pessoas (COPE)
Ruy Flaks Schneider
Conselheiro de Administração, Presidente do COPE e membro do CAECO
Currículo acima.
Cynthia Santana Silveira
Conselheira de Administração, membro do COPE e do COINV
Currículo acima.
Marcio Andrade Weber
Conselheiro de Administração, Presidente do CAE e membro do COPE
Currículo acima.
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Tales José Bertozzo Bronzato
Membro Externo do COPE
Tales José Bertozzo Bronzato é graduado em Direito e possui especialização em Direito
Civil, Processo Civil, Direito Empresarial e Direito Tributário pelo Centro Universitário – FIEO.
Ingressou na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP em
1998, onde exerceu diversas funções, dentre as quais a função de Superintendente Jurídico
de 08/2011 a 08/2018, Assessor na Diretoria Metropolitana de 08/2018 a 02/2019 e
Assistente Executivo da Diretoria de Gestão Corporativa, que vem desempenhando desde
fevereiro de 2019. Foi Membro do Conselho da Advocacia da Administração Pública
Estadual/SP em 2017 e é membro externo do Comitê de Pessoas do Conselho de
Administração da Petrobras desde fevereiro de 2017.
Sergio Luiz de Toledo Piza
Membro Externo do COPE
Sergio Luiz de Toledo Piza é Mestre e Bacharel em Administração de Empresas pela
Fundação Getúlio Vargas e Mestre em Consulting and Coaching for Change
pelo INSEAD (The European Institute of Business Administration). Realizou o Curso para
Conselheiros de Administração no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa;
Compensation Committees: New Challenges, New Solutions na Harvard Business School;
e Human Resource Planning for the Competitive Edge Program na Cornell University.
Ocupou diversas funções gerenciais na Ford/Autolatina, e de diretoria na Kraft Foods, Claro
e Contax. Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Gente e Gestão, TI e Comunicação na
Klabin S.A. e é membro do Comitê de Pessoas, Nomeações e Governança Corporativa do
Conselho de Administração da Oi.

Comitê de Minoritários (COMIN)
Marcelo Mesquita de Siqueira Filho
Conselheiro de Administração e Presidente do CAECO e do COMIN
Currículo acima.
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