Proposta de recomposição do Conselho de Administração

Anexo 1
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Wieland Silberschneider
Data de nascimento: 03-11-1960
Profissão: Economista
CPF: 451.960.796-53
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
94%

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
100%
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 2014, 2015 e/ou 2016 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):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Agostinho Faria Cardoso
Data nascimento: 22-05-1959
Profissão: Engenheiro
CPF: 355.759.566-87
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 0
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.
RI Consultoria e Treinamento - RIconsult
Proprietário e Consultor Sênior, desde 2014;
Companhia Energética de Minas Gerais
Superintendente, de 2001 a 2013

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado
em companhias abertas.
Companhia Energética de Minas Gerais
Superintendente, de 2001 a 2013

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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
0%

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
0%

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 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
□ não
x sim
Relações com a Light

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

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):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Antônio Dirceu Araújo Xavier
Data nascimento: 26-08-1943
Profissão: Advogado
CPF: 068.412.446-72
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
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., até maio/2016.
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.
Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Chefe da Procuradoria Jurídica
Companhia Mineradora de Minas Gerais-COMIG – Assessor da Presidência
Membro Efetivo e 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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
84%

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,

em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
100%
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 2014, 2015 e/ou 2016 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):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Data nascimento: 26-03-1966
Profissão: Eletricitário
CPF: 539.109.746-00
Cargo eletivo: Membro efetivo
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Cedido para o Sindieletro
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro Independente: Não

Número de Mandatos Consecutivos: 02
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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
100%

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
0%
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 2014, 2015 e/ou 2016 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):
Técnico Administrativo da Cemig Distribuição S.A.

12.5. Informações sobre o sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga
Data nascimento: 23-12-1951
Profissão: Engenheiro Eletricista
CPF: 154.691.316-53

Cargo eletivo: Membro efetivo
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Diretor-Presidente
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim
Membro Independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 0
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) as empresas
Cemig, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou indireta, de pelo
menos 5% (ON ou PN).
Ponta Energia Consultores Associados Ltda.
Sócio-Diretor – agosto/2013 a dezembro/2016
Usiminas
Diretor de Energia – maio/2011 a novembro/2012

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado
em companhias abertas.
Engenheiro da Divisão Comercial Operacional - 1980 a 1985;
Engenheiro Assistente do Departamento Comercial Operacional -1985 a 1990;
Engenheiro Assitente do Departamento Comercial Pré-Operacional - 1990 a 1992;
Engenheiro Assistente da Superintendência Comercial de Consumidores de
Transmissão - 1993 a 1995;
Gerente do Departamento Comercial Operacional de Grandes Clientes - 1995 a 1998;
Superintendente Comercial de Grandes Clientes (CT) - 1998 a 2001;
Superintendente de Relacionamento Comercial com Clientes Corporativos (RL)- 2001
a 2005;
Assistente da Diretoria de Distribuição e Comercialização (DDC) - 10 a 12/2005;
Assistente da Diretoria de Finanças, Participação e Relações com os Investidores
(DFN) - 01 a 02/2006;
Superintendente de Compra e Venda de Energia no Atacado (CV) – 03/2006 a
04/2007;
Diretor Comercial da Cemig, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão
S.A. – abril/2007 a janeiro/2011;
Diretor Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais S.A. – Cemig, Cemig
Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A. – dezembro ate´a presente data.

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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
0%

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:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
0%
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 2014, 2015 e/ou 2016 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): Ponta Energia
Consultores Associados Ltda. – Sócio Diretor

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Franklin Moreira Gonçalves
Data nascimento: 12-10-1970
Profissão: Tecnólogo em Processamento de Dados
CPF: 754.988.556-72
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Diretor de Geração e Transmissão.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 03
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 Gerais-Cemig
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 Gerais-Cemig 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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
22%

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês

estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.

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 2014, 2015 e/ou 2016 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):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Geber Soares de Oliveira
Data nascimento: 16-08-1962
Profissão: Contador
CPF: 373.022.806-49
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019..

Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 0
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 de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Superintendente da Superintendência Central de Administração Financeira
Atividades: Planejar, coordenar e controlar as atividades referentes à administração
financeira e à gestão dos recursos financeiros estaduais; elaboração e gestão do
fluxo de caixa do Tesouro Estadual; e, gestão das disponibilidades financeiras do
estado de Minas Gerais.
SICOOB COOPSEF
Conselheiro efetivo do Conselho de Administração

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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de

tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
0%
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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
0%
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 2014, 2015 e/ou 2016 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;
□ não
x sim

-

Se sim, descrever a relação: Servidor efetivo da Secretaria de
Estado de Fazenda 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):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Helvécio Miranda Magalhães Júnior
Data nascimento: 28-05-1963
Profissão: Médico
CPF: 561.966.446-53
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
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:
12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
100%

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
100%
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 2014, 2015 e/ou 2016 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):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Data nascimento: 05-10-1948
Profissão: Economista
CPF: 098044046-72
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
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 GeraisCemig, 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 GeraisCemig, 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:
12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
97%

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 e de Estratégia.

12.8. Fornecer:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
100%
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 2014, 2015 e/ou 2016 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.
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Luiz Guilherme Piva
Data nascimento: 02-06-1962
Profissão: Economista
CPF: 454.442.936-68
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
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:
12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
100%

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
100%
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):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Marco Antônio de Rezende Teixeira
Data nascimento: 23-09-1956
Profissão: Advogado
CPF: 371.515.926-04
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
88%

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
100%
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 2014, 2015 e/ou 2016 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):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco
Data nascimento: 19-08-1960
Profissão: Engenheiro Metalurgista
CPF: 371.150.576-72
Cargo eletivo: Membro Efetivo

Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01

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.
Companhia de Saneamento de Minas Gerais S.A. - COPASA
 Membro do Conselho de Administração – Desde 2015.
Helicópteros do Brasil S.A - HELIBRAS
 Membro do Conselho de Administração – Desde 2015.
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG
 Diretor Presidente – Desde 2015
 Membro do Conselho de Administração – Desde 2015.

ii.

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

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
84%

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.

100%
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
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada: Irmão de
Eliana Soares da Cunha Castelho Branco, diretora administrativa financeira da CEMIG
TELECOM.
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 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:
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):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Nelson José Hubner Moreira
Data nascimento: 16-03-1954
Profissão: Engenheiro Eletricista
CPF: 443.875.207-87
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019..
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.

Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
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.
Light S.A
 Conselho de Administração – desde fev/2015, até a presente data
Companhia Energética de Brasília - CEB
 Conselho de Administração – jun/2014 a jan/2015.
Eletrobrás
 Conselho de Administração – set/2005 a fev/2008.


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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo

87%
12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
100%

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 2014, 2015 e/ou 2016 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):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Otávio Silva Camargo
Data nascimento: 11-09-1953
Profissão: Economista
CPF: 344.141.506-04
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019..
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 0
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.
Economista Chefe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG,
responsável pela organização do banco de dados e informações, pelo
acompanhamento dos indicadores econômico-financeiros, e pela elaboração de
análises e estudos setoriais, regionais e do setor financeiro. (atualmente);
Diretor do do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, responsável pelas
áreas de Planejamento, análise e desenvolvimento produtivo, canais e tecnologia da
informação. (2015 a 2016);
Diretor da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI/MDIC,
coordenou as áreas responsáveis por estudos e o acompanhamento na
implementação de medidas e políticas em diversos setores industriais. Participou dos
comitês de competitividade setoriais. (2012 a 2015);
Chefe de Gabinete da Presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial – ABDI/MDIC, participou da coordenação na elaboração do Plano Brasil
Maior – PBM e exerceu a função de gestor das gerências de TI, comunicação e
auditoria da ABDI. (2011 a 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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
0%

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:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
0%
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 2014, 2015 e/ou 2016 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;
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):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Ricardo Wagner Righi de Toledo
Data nascimento: 01-09-1957
Profissão: Administrador
CPF: 299.492.466-87
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
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.
Codemig – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais S.A
 Diretor – 2015 a atual
Innovare Consultoria Ltda Economista
 Consultor Independente – Desde 2012 a 2014
Usiminas S.A.
 Diretor de Planejamento Estratégico, Fusões & Aquisições e Alianças
Estratégicas – 2008 a 2012
Banco Bonsucesso S/A
 Vice-presidente – 2005 a 2008
Banco Simples S/A
 CEO – 2002 a 2005
Banco Itaú-Banestado S/A
 Diretor – 2000 a 2002
Banco Itaú S/A
 Superintendente – 1997 a 2002
Banco do Estado de Minas Gerais S/A – BEMGE
 Superintendente – 1980 a 1997
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado
em companhias abertas.
Vodafone Brasil S/A – Membro do Conselho de Administração
IAS – Indústria Aeronautica e Serviços S/A – Membro do Conselho de Administração
Usiminas S.A – Diretor
Banco Bonsucesso S.A – Diretor Vice-Presidente
Banco Simples S.A. – Principal executivo
Banco Itaú-Banestado S.A. – Diretor
Banco Itaú S.A. – SuperintendenteBanco Benge S.A. – Superintendente

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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
88%

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 Finanças, Crédito e Risco, e do Comitê de Apoio ao
Conselho de Administração..

12.8. Fornecer:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo
100%
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 2014, 2015 e/ou 2016 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

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Antônio Carlos de Andrada Tovar
Idade: 43 anos
Profissão: Engenheiro
CPF: 074.171.737-99
Data nascimento: 07-06-1973
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 18-12-2017
Data da posse: 18-12-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2019..
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Assessor de Diretoria.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 01
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 Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Empresa de capital fechado
Período: julho de 2001 até fev 2015
Descrição resumida: Antes de assumir a chefia do Departamento de Fontes
Alternativas de Energia em 2010 foi gerente do Departamento de Transportes e
Logística e engenheiro do Departamento de Gás e Petróleo. Nos últimos anos
participou ativamente na estruturação de financiamentos a diversos projetos nos
setores de infraestrutura, incluindo parques eólicos, usinas hidrelétricas,
termelétricas, linhas de transmissão, gasodutos, navegação, portos, ferrovias e
rodovias.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma empresa
pública federal, atualmente vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior – MDIC. É hoje o principal instrumento de financiamento de longo
prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos da economia, em
uma política que inclui as dimensões social, regional e ambiental.
Desde a sua fundação, em 1952, o BNDES se destaca no apoio à agricultura,
indústria, infraestrutura e comércio e serviços, oferecendo condições especiais para
micro, pequenas e médias empresas. O Banco também vem implementando linhas de
investimentos sociais, direcionados para educação e saúde, agricultura familiar,
saneamento básico e transporte urbano.

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado
em companhias abertas.
Membro suplente do Conselheiro de Administração da Companhia Energética de
minas Gerais – CEMIG – desde maio/2017;
Membro titular do Conselho de Administraçãotitular da Energia Paulista S.A. –
período 2003 a 2004;
Membro titular do Conselho Fiscal da AES Tietê S.A. – período 2005.
Transmissora Aliança de Energia Elétrica – Taesa. Período 2016 a 2017

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

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

v.

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

vi.

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:

12.6.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
88%

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 não é membro de comitê.

12.8. Fornecer:

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse do cargo
100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
com:
d) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
e) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
f) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
d) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
e) com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
f) 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:

