COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a
realizar-se em 25 de outubro de 2016, às 11 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.200, 21º
andar, em Belo Horizonte-MG, a fim de deliberar-se sobre as seguintes matérias:
1- recomposição do Conselho de Administração, em decorrência de renúncia;
2- orientação do voto do(s) representante(s) da Companhia na Assembleia Geral
Extraordinária da Cemig Distribuição S.A. e da Cemig Geração e Transmissão S.A., a
realizarem-se também em 25-10-2016, quanto à recomposição do Conselho de
Administração, em decorrência de renúncia, se alterada a composição do Conselho de
Administração da Cemig.
Na forma do artigo 3º da Instrução CVM nº 165, de 11-12-1991, alterada pela Instrução CVM nº
282, de 26-06-1998 e posteriores alterações, o percentual mínimo para que seja requerida a adoção
do voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia é de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto.
O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia Geral deverá atender aos preceitos
do artigo 126 da Lei 6.404/1976, e posteriores alterações, e do parágrafo único do artigo 9º do
Estatuto Social da Companhia, exibindo no ato, ou depositando, preferencialmente, até 21-102016, os comprovantes de titularidade das ações, expedidos por instituição financeira depositária e
procuração, com poderes especiais, na Superintendência da Secretaria Geral e Executiva
Empresarial da Cemig, na Av. Barbacena, 1200, 19º andar, ala B1, em Belo Horizonte-MG.
Belo Horizonte, 09 de setembro de 2016.

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente do Conselho de Administração

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 25 DE OUTUBRO DE 2016.

GERAL

Senhores Acionistas:
O Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig:
Considerando:
a) a renúncia do Sr. Victor Guilherme Tito, membro efetivo do Conselho de Administração da Cemig,
Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A., conforme carta em poder dessas
Companhias;
b) que deverá ser realizada Assembleia Geral Extraordinária da Cemig em 25-10-2016, para alteração na
composição do Conselho de Administração da Companhia;
c) o disposto no parágrafo único do artigo 8º dos Estatutos Sociais da Cemig D e da Cemig GT: “Parágrafo
Único - Os membros do Conselho de Administração deverão ser, obrigatoriamente, os mesmos membros
do Conselho de Administração do Acionista Único - CEMIG.”;
d) que a Cemig D e a Cemig GT deverão realizar Assembleia Geral Extraordinária também em 25-102016 para recompor seu Conselho de Administração, caso o Conselho de Administração desta Companhia
seja alterado na mesma data; e,
e) a atribuição da Diretoria Executiva disposta na alínea “g” do parágrafo 4º do artigo 21 do Estatuto
Social da Cemig: “Artigo 21 - ... § 4º ... g) aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, elaborada,
em conjunto com o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e o Diretor de Finanças e Relações com
Investidores, as declarações de voto nas Assembleias Gerais das subsidiárias integrais, controladas,
coligadas e nos consórcios dos quais participe a Companhia, exceto no caso das Subsidiárias Integrais
Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A., para as quais a competência para deliberar
sobre estas matérias será da Assembleia Geral de Acionistas, devendo as deliberações observarem as
disposições do presente Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração, o Plano Diretor e o Plano
Plurianual e Estratégico;”,
vem propor a V. Sas. que os representantes da Cemig, na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig
Distribuição S.A. e na Assembleia Geral Extraordinária da Cemig Geração e Transmissão S.A. a
realizarem-se em 25-10-2016 votem favoravelmente à alteração na composição do Conselho de
Administração, caso ocorra modificação na composição do Conselho de Administração da Cemig, na
mesma data.
Como se verifica, a presente proposta tem como objetivo atender aos legítimos interesses dos acionistas e
da Empresa, motivo pelo qual o Conselho de Administração espera que seja ela aprovada pelos senhores
acionistas.
Belo Horizonte, 09 de setembro de 2016.
José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Mauro Borges Lemos
Allan Kardec de Melo Ferreira
Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Helvécio Miranda Magalhães Junior
José Pais Rangel
Marcelo Gasparino da Silva

Marco Antônio de Rezende Teixeira
Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
Nelson José Hubner Moreira
Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Ricardo Coutinho de Sena
Saulo Alves Pereira Junior
Daniel Alves Ferreira

ANEXO 1
Informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do FRE, relativamente aos candidatos
indicados pelo acionista controlador:
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Idade: 67 anos
Profissão: Economista
CPF: 098044046-72
Data nascimento: 05-10-1948
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
Comitês de Governança Corporativa e Sustentabilidade e de Desenvolvimento de
Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligadas.
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Prefeitura de Belo Horizonte
 Secretário de Finanças – janeiro/2006 a julho/2012.
PBH Ativos S/A
 Presidente – março/2009 a julho/2014.
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Assessor – abril/2013 a dezembro/2014.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
 Assessor – abril/2013 a dezembro/2014.
Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, desde janeiro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais,
Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A., desde janeiro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia
Elétrica S.A. – TAESA, desde novembro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Parati S.A. – Participação em Ativos de
Energia Elétrica, desde março/2015.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado
em companhias abertas.
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais,
Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A., desde janeiro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia
Elétrica S.A. – TAESA, desde novembro/2015;
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
□ não
X sim - Se sim, descrever:
Julgado e condenado, em 2015, em 1ª instância, conforme sentença proferida
pela 4ª Vara Federal de Belo Horizonte, nos autos da Ação Penal
2008.38.00.004809-0. Interposto recurso de apelação em trâmite perante o
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Seção Judiciária do Estado de
Minas Gerais (Processo nº 0004711-51.2008.4.01.3800), fundamentado no
artigo 106 da Constituição Estadual de Minas Gerais que prevê ser competência
do Tribunal de Justiça (2ª instância) processar e julgar originariamente
secretários de estado.

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.

X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação: Secretário de Estado de Fazenda de
Minas Gerais, desde janeiro/2015
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Membro do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de
Energia Elétrica S.A. – TAESA, desde novembro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Parati S.A. – Participação em
Ativos de Energia Elétrica, desde março/2015.
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:

Nome: Franklin Moreira Gonçalves
Idade: 45 anos
Profissão: Tecnólogo em Processamento de Dados
CPF: 754.988.556-72
Data nascimento: 12-10-1970
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Diretor de Geração e
Transmissão.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Técnico de Operação do Sistema na Cemig Distribuição S.A.;
Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais-Cemig, desde 2003; e, da Cemig Distribuição S.A. e da Cemig
Geração e Transmissão S.A., desde 2004.
Membro do Conselho de Administração das Empresas do “Grupo TBE”:
Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. – EATE; Empresa Regional
de Transmissão de Energia S.A. – ERTE; e, Empresa Norte de Transmissão de
Energia S.A. – ENTE (desde 12-09-2011).
Diretor de Geração e Transmissão da Companhia Energética de Minas GeraisCemig e da Cemig Geração e Transmissão S.A.; e , Diretor, sem denominação
específica, da Cemig Distribuição S.A., desde janeiro/2015

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado
em companhias abertas.
Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais-Cemig, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A.

Diretor de Geração e Transmissão da Companhia Energética de Minas GeraisCemig e da Cemig Geração e Transmissão S.A.; e , Diretor, sem denominação
específica, da Cemig Distribuição S.A
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Técnico de Operação do Sistema na Cemig Distribuição S.A., até
janeiro/2015
Diretor de Geração e Transmissão da Companhia energética de Minas
Gerais, desde janeiro/2015.
b. com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, Cemig
D e Cemig GT, de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.

X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Mauro Borges Lemos
Idade: 62
Profissão: Economista
CPF: 316.720.516-49
Data nascimento: 23-04-1954
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Diretor-Presidente.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
 Professor Titular – Desde 1980.
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI
 Presidente – Desde 2011.
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – 2013 a 2014.
 Ministro – Desde fevereiro/2014 .
Diretor-Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, da Cemig
Distribuição e Comercialização S.A. e da Cemig Geração e Tranmsissão S.A.

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.

Diretor-Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, da Cemig
Distribuição e Comercialização S.A. e da Cemig Geração e Transmissão S.A.
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Samy Kopit Moscovitch
Idade: 54 anos
Profissão: Economista
CPF: 432.564.816-04
Data nascimento: 09-01-1962
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Graduado em economia e mestre em Geografia formado pela Universidade
Federal de Minas Gerais. Possui extensa experiência profissional junto a órgão
da administração pública direta, indireta e em empresas, dentre as quais
destacam-se:
Diretoria de informações técnicas da Prefeitura de Belo Horizonte;

Especialista em competitividade setorial da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial licenciado);
Presidente da Retiro de Baixo Energia;
Assessor da Presidência da Companhia Energética de Minas Gerais;
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - Assessor de
Diretoria. (abril/2010 a janeiro/2015);
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A, da
Light e da Gasmig.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais

X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Allan Kardec de Melo Ferreira
Idade: 69 anos
Profissão: Advogado
CPF: 054.541.586-15
Data nascimento: 19-11-1946
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Recursos Humanos
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
PJF Consultoria Empresarial
 Sócio – Consultor – 1993 a 2015.
Prestou serviços de consultoria para diversas empresas nas áreas civil, comercial e
tributária, participação em processos de reestruturação (fusões, cisões, alienações,
venda de ativos) de sociedades de telecomunicações do Grupo Andrade Gutierrez e
em vários processos de leilão e concessões.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig

X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Antônio Dirceu Araújo Xavier
Idade: 73 anos
Profissão: Advogado
CPF: 068.412.446-72
Data nascimento: 26-08-1943
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Recursos Humanos.
12.8. Fornecer:

a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Dirceu Xavier Advogados
 Advogado – Desde 2001
Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A.

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Chefe da Procuradoria Jurídica
Companhia Mineradora de Minas Gerais-COMIG – Assessor da Presidência
Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Idade: 50 anos
Profissão: Eletricitário
CPF: 539.109.746-00
Data nascimento: 26-03-1966
Cargo eletivo: Membro efetivo
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não

Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
Não ocupa outro cargo.
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Técnico Administrativo da Cemig Distribuição S.A.
Membro titular do Comitê do Prosaúde da Forluz (de 2006 a 2010).
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A., desde
2009.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado
em companhias abertas.
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A..
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:

a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Técnico Administrativo da Cemig Distribuição S.A.
b. com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Bruno Westin Prado Soares Leal
Idade: 33 anos
Profissão: Servidor Público Federal
CPF: 055.230.506-52
Data nascimento: 10-09-1983
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
O Conselheiro faz parte dos Comitês de Finanças, Auditoria e Riscos e de Apoio ao
Conselho de Administração.
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda
 Analista de Finanças e Controle – Desde maio/2009
Eletrobrás Termonuclear S.A. – Eletronuclear
 Conselheiro Fiscal – Desde maio/2012

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig

X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Helvécio Miranda Magalhães Junior
Idade: 53 anos
Profissão: Médico
CPF: 561.966.446-53
Data nascimento: 28-05-1963
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
Membro do Comitê de Estratégia
12.8. Fornecer:

a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Ministério da Saúde
 Secretário de Atenção à Saúde – 2011 a 2014.
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
Presidente do Conselho de Administração da PRODEMGE
Presidente do Conselho de Administração do BDMG
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas
Gerais, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A.

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:

a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Conselheiro de Administração da Parati S.A.
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
□ não
X sim - Se sim, descrever: Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de
Minas Gerais; Presidente do Conselho de Administração da PRODEMGE e
Presidente do Conselho de Administração do BDMG.
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Carlos Fernando da Silveira Vianna
Idade: 59 anos
Profissão: Engenheiro Mecânico
CPF: 319.830.656-68
Data nascimento: 23-11-1956
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016

Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administraçã, e de
Estratégia.
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG – desde 01-04-1980
 Gerente Geral da Assessoria de Inovação da Presidência – 2011 a 2014
 Diretor Executivo da Área de Negócios, desde 2015

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Diretor Executivo da Área de Negócios, desde 2015, no Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais – BDMG

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação: Indiretamente, por ter sido
empregado de carreira, até fevereiro/2015, e Diretor Executivo, a partir de 01-032015, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, empresa controlada
pelo Estado de Minas Gerais.
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:

Nome: Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco
Idade: 56
Profissão: Engenheiro Metalurgista
CPF: 371.150.576-72
Data nascimento: 19-08-1960
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 29-04-2016
Data da posse: 02-05-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Desenvolvimento de Negócios e Controle
Empresarial de Controladas e Coligadas.
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S. A.
 Diretor Presidente – 2008 a 2010.
HYDAC Tecnologia do Brasi Ltda.
 Membro do Conselho Consultivo – Desde 2010.
Diferencial Energia Participações S. A..
 Membro do Conselho de Administração – Desde 2011.

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Diferencial Energia Participações S. A. – Membro do Conselho de Administração
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S. A. – Diretor Presidente
TERNIUM S. A. – Membro do Conselho de Administração

Vallourec S.A. – Diretor Estatutário
VALLOUREC S.A. (Boulogne-Billancourt/França) – Membro do Comitê Executivo
V&M FRANCE S.A.S. (Boulogne-Billancourt/França) – Diretor Presidente
V&M DEUTSCHLAND (Düsseldorf/Alemanha) – Diretor Presidente
V&M do BRASIL S.A. (Belo Horizonte/Brasil) – Pres. do Conselho Administração
V&M CORPORATION (Houston/USA) – Membro do Conselho de Administração
HÜTTENWERK KUPP MANNESMANN (Düisburg/Alemanha) – Membro do Cons.
Administração
VALLOUREC & MANNESMANN do BRASIL – Diretor Presidente e Presidente do
Conselho de Administração
MANNESMANN S. A. – Diretor Comercial
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:

b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Ricardo Wagner Righi de Toledo
Idade: 59 anos
Profissão: Administrador
CPF: 299.492.466-87
Data nascimento: 01-09-1957
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração e de
Estratégia.

12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Usiminas S.A.
 Diretor de Planejamento Estratégico, Fusões & Aquisições e Alianças
Estratégicas – 2008 a 2011
Innovare Consultoria Ltda Economista
 Consultor Independente – Desde 2012

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Banco Simples S.A. – Principal executivo
Banco Benge S.A. – Superintendente
Banco Itaú S.A. – Superintendente
Banco Itaú-Banestado S.A. – Diretor
Banco Bonsucesso S.A. – Diretor e Vice-Presidente
Usiminas S.A. – Diretor
Mineração Usiminas S.A. – Membro do Conselho de Administração
Soluções Usiminas S.A. – Membro do Conselho de Administração

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s): A Usiminas é
cliente corporativo da Cemig

12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Nelson José Hubner Moreira
Idade: 62 anos
Profissão: Engenheiro Eletricista
CPF: 443.875.207-87
Data nascimento: 16-03-1954
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade.
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
 Diretor Geral – 2009 a 2013.

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Wieland Silberschneider
Idade: 55 anos
Profissão: Economista
CPF: 451.960.796-53
Data nascimento: 03-11-1960
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos.
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais
 Auditor Fiscal da Receita Estadual – Desde janeiro/2005

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança
 Consultor de Programas – Desde janeiro/2005
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não

□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não

□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Marco Antônio de Rezende Teixeira
Idade: 59 anos
Profissão: Advogado
CPF: 371.515.926-04
Data nascimento: 23-09-1956
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade.
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU
Advogado – Desde junho/1983 (cedido ao Município de Belo Horizonte desde
1993).
Município de Belo Horizonte
Procurador Geral – 1997 a 2012.
Rezende Teixeira Sociedade de Advogados
Sócio Gerente – 2012 a 2015
MOP Assessoria Empresarial Ltda
Sócio Gerente – 2012 a 2014
Secretário de Estado – janeiro/2015

Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação:
Secretário de Estado de Minas Gerais
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Luiz Guilherme Piva
Idade: 54 anos
Profissão: Economista
CPF: 454.442.936-68
Data nascimento: 02-06-1962
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 25-10-2016
Data da posse: 25-10-2016
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 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 não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração, de
Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligada, e de
Finanças, Auditoria e Riscos.
12.8. Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:

i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
LCA Consultores
 Diretor de Investimentos e Finanças Corporativas – 2007 a 2012
Angra Partners
 Diretor de Investimentos – 2012 a 2013
Itatiaia Móveis
 CEO – Direção geral de indústria com 2.000 funcionários e faturamento
anual de R$800 milhões - 2013 a 2014
Vice-Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG
 Responsável pelas áreas de operações Estruturadas e Mercado e Capitais Desenvolvimento de Produtos; e, Controle Internos - atualmente;
 Assessor da Presidência para Operações Estruturadas e Mercado de
Capitais – 2014 a 2015 – Coordenador de projetos e fundos de Private
Equity, FIDcs e PPPs.

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i.

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2013, 2014 e/ou 2015 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo Andrade
Gutierrez);
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação:.
Vice-Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG
Assessor da Presidência do BDMG.
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig, de
suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou controladas de
algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

