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 se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se em 4 de agosto de 2010, às 11 horas, na sede social, na Avenida
Barbacena, 1.200, 21º andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim
de deliberarem sobre as seguintes matérias:
01- alteração na composição dos Conselhos de Administração e Fiscal, em decorrência de
renúncias, conforme correspondências arquivadas na Companhia;
02- orientação de voto para o representante da Companhia Energética de Minas Gerais nas
Assembleias Gerais Extraordinárias da Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e
Transmissão S.A. a realizarem-se em 4 de agosto de 2010, se alterada a composição dos
Conselhos de Administração e Fiscal desta Companhia, conforme o item anterior.
Na forma do artigo 3º da Instrução CVM nº 165, de 11-12-1991, 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 6.404/76 e posteriores alterações e do parágrafo único do
artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, exibindo no ato ou depositando,
preferencialmente até 2 de agosto de 2010, 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 9 de julho de 2010.

Djalma Bastos de Morais
Vice-Presidente do Conselho de Administração

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 4 DE AGOSTO DE 2010.

Senhores Acionistas:

O Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG:

Considerando:
a) que deverá ser realizada Assembleia Geral Extraordinária da Cemig para alteração da composição
dos Conselhos de Administração e Fiscal, em decorrência de renúncias.

b) o disposto no artigo 11, § 1º, do Estatuto Social da Cemig: “Artigo 11 - ... Parágrafo
Primeiro - A estrutura e a composição do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva da Companhia serão idênticas nas Subsidiárias Integrais Cemig Distribuição
S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A., com as seguintes exceções: A Diretoria de
Distribuição e Comercialização comporá exclusivamente a Subsidiária Integral Cemig
Distribuição S.A. e a Diretoria de Geração e Transmissão comporá exclusivamente a
Subsidiária Integral Cemig Geração e Transmissão S.A..”;
c) o disposto no artigo 8º do Estatuto Social da Cemig D e da Cemig GT: “Artigo 8º - O Conselho
de Administração da Companhia será composto de 14 (quatorze) membros efetivos e igual
número de suplentes, dentre os quais um será o seu Presidente e outro, Vice-Presidente, eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral, para um mandato de 3 (três) anos, podendo
ser reeleitos. Parágrafo Único - Os membros do Conselho de Administração deverão ser,
obrigatoriamente, os mesmos membros do Conselho de Administração do Acionista Único CEMIG.”;
d) o disposto no artigo 23, do Estatuto Social da Cemig: “Artigo 23 - O Conselho Fiscal da
Companhia funcionará de modo permanente e será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros
efetivos e respectivos suplentes, os quais serão eleitos anualmente, quando da Assembléia Geral,
podendo ser reeleitos.”;
e) o disposto no artigo 18º do Estatuto Social da Cemig D e da Cemig GT: “Artigo 18 - O Conselho
Fiscal, órgão de fiscalização da Companhia, funcionará de modo permanente, e será presidido
pelo Presidente do Conselho Fiscal do Acionista Único - CEMIG, e integrado por mais 2 (dois) a
4 (quatro) membros efetivos e respectivos suplentes, todos membros do Conselho Fiscal do
Acionista Único - CEMIG, eleitos anualmente pelo Acionista Único - CEMIG, podendo ser
reeleitos.”;

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 04-08-2010 votem favoravelmente à alteração na composição dos Conselhos de
Administração e Fiscal, se houver alteração na composição dos Conselhos de Administração e Fiscal
da Cemig.

Belo Horizonte, 9 de julho de 2010.

Djalma Bastos de Morais - Vice-Presidente

Francelino Pereira dos Santos - Membro

Aécio Ferreira da Cunha - Membro

Guy Maria Villela Paschoal - Membro

Antônio Adriano Silva - Membro

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz - Membro
Membro

Maria Estela Kubitschek Lopes - Membro

Paulo Sérgio Machado Ribeiro –

ANEXO 1
Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho de
Administração:
Nome: Sérgio Alair Barroso
Idade: 60 anos
Profissão: Economista
CPF: 609.555.898-00
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
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 indicado é membro do Comitê de Governança Corporativa do Conselho de
Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Light S.A.: Membro do Conselho de Administração
Bunge
Cargill do Brasil
Gerenciou várias unidades da empresa tanto no Brasil, nas regiões Sul,
Sudeste e Centro Oeste, bem como em diversos países como Suíça, Países
Baixos, Estados Unidos e Venezuela.
Em abril de 1998, nomeado presidente da Cargill no Brasil, tornando-se o
primeiro brasileiro a ocupar a presidência da empresa no país.
Presidente do Conselho de Administração da Fosfertil, Ultrafertil e
Fertifos.

Consultor e sócio de negócios na área de agronegócio, responsabilidade
social e investimentos ambientais.
Participou e participa de diversas associações e entidades:
Associação Brasileira de Óleos Vegetais (ABIOVE)
Associação Internacional de Óleos Vegetais (IASC)
Associação Brasileira de Alimentação (ABIA)
Conselho da Câmara Americana (AMCHAM)
Conselho da Federação da Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
Conselho Consultivo da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China
Conselho da Students in Free Enterprise (Estudantes em Livre Iniciativa)
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –
desde 12 de fevereiro de 2009.
Presidente do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig), Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e
Transmissão S.A. – desde 05 de março de 2009
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii.

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

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas,
diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia

Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.Não existe qualquer
relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o segundo grau entre o
conselheiro e qualquer dos administradores ou controladores mencionados nas
letras (a) a (d) acima.

12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a.

sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor

O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b.

controlador direto ou indireto do emissor

O indicado possui relação com o controlador direto ou indireto da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho de
Administração:
Nome: Antonio Adriano Silva
Idade: 66 anos
Profissão: Administrador e publicitário
CPF ou número do passaporte: 056.346.956-00
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
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 indicado não é membro dos Comitês do Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Mesbla S.A., Empresa Brasileira de Varejo S.A. - Embrava, Agência
Jornalística Imagem, Associação Comercial de Minas, Asa Criação de
Publicidade e Coteminas.
Membro suplente do Conselho de Administração da Companhia
Energética de Minas Gerais, Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig
Distribuição S.A. desde 14 de janeiro de 1999.

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 Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo geração,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, telecomunicações e
gás natural, através de empresas do “Grupo Cemig”.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho de
Administração:
Nome: Fernando Henrique Schuffner Neto
Idade: 50 anos
Profissão: Engenheiro
CPF: 320.008.396-49
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010

Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Diretor
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 indicado é membro dos Comitês de Apoio e Financeiro do Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor
- Companhia Energética de Minas Gerais- Cemig: Superintendente de
Coordenação, Planejamento e Expansão da Distribuição e Superintendente de
Coordenação Executiva do Programa Luz para Todos: 04/1985 até 01/2007;
Diretor de Distribuição e Comercialização: desde 01/2007; Membro Suplente do
Conselho de Administração: de 2002 a 2004 e desde 01/2007.
- Cemig Distribuição S.A.: Diretor de Distribuição e Comercialização e Membro
Suplente do Conselho de Administração: desde 01/2007.
- Cemig Geração e Transmissão S.A.: Diretor e Membro Suplente do Conselho de
Administração: desde 01/2007.
- Cemig Telecomunicações S.A.: Membro efetivo do Conselho de Administração,
desde 08/2005
- Companhia de Gás de Minas Gerais-Gasmig: Membro do Conselho de
Administração, desde 02/2007.
-Sociedade Mineira de Engenheiros: Membro do Conselho Deliberativo: desde
março/2005
- Clube de Investimentos dos Empregados da Cemig – CLIC: Presidente, de
abril/2002 a abril/2005.
- Light S.A.: Membro do Conselho de Administração.

- Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
telecomunicações e gás natural, através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
- Companhia Energética de Minas Gerais- Cemig: Superintendente de Coordenação,
Planejamento e Expansão da Distribuição e Superintendente de Coordenação
Executiva do Programa Luz para Todos: 04/1985 até 01/2007; Diretor de

Distribuição e Comercialização: desde 01/2007; Membro Suplente do Conselho de
Administração: de 2002 a 2004 e desde 01/2007.
- Cemig Distribuição S.A.: Diretor de Distribuição e Comercialização e Membro
Suplente do Conselho de Administração: desde 01/2007.
- Cemig Geração e Transmissão S.A.: Diretor e Membro Suplente do Conselho de
Administração: desde 01/2007.
- Cemig Telecomunicações S.A.: Membro efetivo do Conselho de Administração, desde
08/2005.
- Light S.A.: Membro suplente do Conselho de Administração.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
É conselheiro e diretor de sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela
Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.

c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho de
Administração:
Nome: Adriano Magalhães Chaves
Idade: 42 anos
Profissão: Engenheiro Eletricista
CPF ou número do passaporte: 086.051.928-79
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Empregado da Cemig,
atualmente cedido ao INDI
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 indicado não é membro dos Comitês do Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais –
INDI, membro da Câmara de Energia da Associação Comercial de Minas

Gerais – ACMINAS, membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE e
membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A..
desde 10 de dezembro de 2009.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
Gerente de Projetos na Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig
Membro do Conselho de Administração Companhia Energética de Minas Gerais,
Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
É conselheiro de sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela
Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado é empregado da companhia, atualmente cedido ao INDI, órgão
subordinado ao acionista controlador, no qual exerce a função de Presidente.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho de
Administração:
Nome: Aécio Ferreira da Cunha
Idade: 83 anos
Profissão: Advogado
CPF: 000.261.231-34
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
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 indicado é membro do Comitê de Apoio do Conselho de Administração
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Chefe do Gabinete da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e
Trabalho de Minas Gerais. Foi eleito Deputado Estadual, por duas
legislaturas, no período compreendido de 1955 a 1962. Foi eleito
Deputado Federal, por seis legislaturas, no período de 1963 a1987. Foi
presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social em 1993. Atualmente faz parte do
Conselho de Administração de Furnas Centrais Elétricas onde ingressou,
em 1993. Em 1988 foi nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União,
após a aprovação do seu nome pelo Senado Federal, mas, invocando
razões de ordem pessoal, desistiu do caro às vésperas da posso.
Empresário do setor agropecuário do norte do Estado de Minas Gerais.
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A..
desde 29 de abril de 2010.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
É membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais,
Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho de
Administração:
Nome: Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Idade: 44 anos
Profissão: Técnico Administrativo
CPF ou número do passaporte: 539.109.746-00
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
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 indicado não é membro dos Comitês do Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Ocupou o cargo de Técnico Administrativo e Comunicador Visual na
Cemig distribuição S.A.. Atualmente é Diretor do Sindieletro, membro do
Conselho do Prosaúde e membro do Comitê do PCR – Plano de Cargos e
Remuneração da CEMIG.
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A.
desde 10 de dezembro de 2009.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
Cemig Distribuição S.A. – Técnico administrativo
Membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é empregado e conselheiro em sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pela Companhia.

b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho de
Administração:
Nome: Luiz Antônio Athayde Vasconcelos

Idade: 56 anos
Profissão: Economista
CPF: 194.921.896-15
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
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 indicado não é membro dos Comitês do Conselho de Administração
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Desde 2003, Subsecretário de Assuntos Internacionais da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. De 1999 a 2003,
Diretor da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 1995 a 1998, Secretário
Adjunto da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais.
De 1992 a 1994, Vice Presidente Financeiro do Banco Credireal S.A..
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A..
desde fevereiro de 2003.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
É membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais,
Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:

i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado ocupa o cargo de Subsecretário de Assuntos Internacionais da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais,
controlador direto da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho de
Administração:
Nome: João Camilo Penna
Idade: 84 anos
Profissão: Engenheiro
CPF ou número do passaporte: 000.976.836-04
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não há
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 indicado é membro dos Comitês de Apoio, Estratégia e de Recursos Humanos do
Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Atuou como Engenheiro de obras na Companhia Vale do Rio Doce – CVRD
de 1949 a 1951, Engenheiro de Planos Projetos e Obras na CEMIG de 1951
a 1961, Diretor Técnico da CEMIG, de 1961 a 1967. Presidente da CEMIG,
de 1967 a 1975. Exerceu o cargo de Secretário de Estado da Fazenda de
Minas Gerais de 1975 a 1979. Foi Ministro de Estado da Indústria e
Comércio do Brasil de 1979 a 1984. Presidente de Furnas Centrais
Elétricas, de 1985 a 1989. Durante os períodos relatados, foi,
interinamente, Secretário de Administração de Minas Gerais, Membro do
Conselho Monetário Nacional, Membro do Conselho de Administração da
Eletrobrás, Vice Presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas,

Diretor do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens e do Núcleo Brasileiro
da Conferencia Mundial de Energia. A partir de 1990, exerceu funções de
consultor e membro de Conselhos em empresas como a Companhia
Siderúrgica Manesmann, Fundação Dom Cabral, Copersucar, Companhia
Siderúrgica do Pará, Companhia Força e Luz Cataguazes – Leopoldina,
Biobrás, Copasa, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais –
FIEMG. De 1984 a 1992 foi Membro do Conselho de Administração da
Itaipu Bi – nacional, Presidente do Conselho do Instituto Horizontes na
Atech- SIVAM. Na Coopers and Lybrand esteve na presidência do Comitê
de supervisão do Estudo de Competitividade da Indústria Brasileira. Em
2002, foi Consultor Especial no preparo do Estudo “Minas Gerais no século
XXI” de iniciativa e Coordenação do BDMG e Presidente da Assembleia da
“Economia e Energia – E&E”, Organização Social. Membro da Comissão
de Ética da Presidência da República, de 2000 a 2005. De 2004 a 2005 foi
Membro do Conselho de Ética pública do Governo de Minas Gerais.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A..
desde 25 de abril de 2008.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
Cemig. Membro do Conselho de Administração.
Atividade principal da empresa: Energia elétrica.
Eletrobrás. Membro do Conselho Consultivo.
Consultor individual.
Atividade principal: Etanol e Comercio internacional.
Companhia Siderúrgica Manessmann: Membro do Conselho de Administração

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho de
Administração:
Nome: Djalma Bastos de Morais
Idade: 73 anos
Profissão: Engenheiro
CPF ou número do passaporte: 006.633.526-49
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Diretor
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 indicado é membro do Comitê de Governança Corporativa do Conselho de
Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Ministro de Estado das Comunicações
Interino – de 23-12-1993 a jan/1994
Efetivo – de jan/94 a jan/95
Petrobrás Distribuidora S.A.
Vice- Presidente – de 1995 a 98
GASMIG
Presidente do Conselho de Administração – desde 29-01-99
Diretor Presidente – de 29-01-99 a 15-12-2004
Cemig - Companhia Energética de Minas Gerais
Diretor-Presidente – desde 14-01-99
Vice- Presidente do Conselho de Administração – desde 14-01-99
Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A.
Diretor-Presidente – desde 08-09-2004
Vice- Presidente Conselho de Administração – desde 13-12-2004
Light S.A.
Membro do Conselho de Administração – desde 10-08-2006
Transmissora do Atlântico de Energia Elétrica S.A. – TAESA
Membro do Conselho de Administração – de 04-11-2009 a 28-12-2009
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
Presidente do Conselho de Administração – desde 04-11-2009
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
Petrobrás Distribuidora S.A.
Vice- Presidente – de 1995 a 98
Cemig - Companhia Energética de Minas Gerais.
Diretor-Presidente – desde 14-01-99
Vice- Presidente do Conselho de Administração – desde 14-01-99
Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A.

Diretor-Presidente – desde 08-09-2004
Vice- Presidente Conselho de Administração – desde 13-12-2004
Light S.A.
Membro do Conselho de Administração – desde 10-08-2006
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
Presidente do Conselho de Administração – desde 04-11-2009
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo geração,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e gás natural,
através de empresas do Grupo CEMIG.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é Conselheiro e Diretor em sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor

O indicado não possui relação com o controlador direto ou indireto da
Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho de
Administração:
Nome: Francelino Pereira dos Santos
Idade: 88 anos
Profissão: Advogado
CPF ou número do passaporte: 000.115.841-49
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
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 indicado é membro do Comitê de Auditoria e Riscos do Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Foi senador de Minas Gerais, de 1995 a 2002 e governador de Minas
Gerais de 1979 a 1983. Foi também deputado federal por quatro
mandatos sucessivos de 1963 a 1979 e vereador da cidade Belo Horizonte
de 1951 a 1954. De 1961 a 1966 foi Chefe de Gabinete do Secretário do
Estado de Minas Gerais de Assuntos Internos e da Justiça, Chefe do
Departamento de Administração Geral do Estado de Minas Gerais e
Conselheiro Chefe de Assuntos Municipais do Gabinete do Governador. De
1985 a 1990 foi vice-presidente da administração do Banco do Brasil S.A.
e diretor presidente da Acesita, de outubro de 1983 a agosto de 1984. Foi
também professor e diretor da Escola Municipal de 2º Grau de
Contabilidade em Belo Horizonte de 1955 a 1959. Membro do Conselho de
Administração da Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig
Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A.. desde 27 de
fevereiro de 2003.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
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 Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia

Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho de
Administração:
Nome: Franklin Moreira Gonçalves
Idade: 39 anos
Profissão: Tecnólogo em processamento de dados
CPF ou número do passaporte: 754.988.556-72
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
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 indicado é membro dos Comitês de Apoio e recursos Humanos do Conselho de
Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Companhia Energética de Minas Gerais S.A.: Técnico de Operação Sistema
Elétrico e membro suplente do Conselho de Administração. Cemig
Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..: Membro suplente
do Conselho de Administração desde 27 de fevereiro de 2003.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
Companhia Energética de Minas Gerais S.A - Técnico Operação Sistema Elétrico; e
membro suplente do Conselho de Administração. Cemig Geração e Transmissão S.A.
e Cemig Distribuição S.A..: Membro suplente do Conselho de Administração.

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho de
Administração:
Nome: Guilherme Horta Gonçalves Junior
Idade: 57 anos
Profissão: Economista
CPF: 266.078.757-34
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
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 indicado não é membro dos Comitês do Conselho de Administração
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Companhia Energética de Minas Gerais S.A., Cemig Geração e
Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A.: Membro suplente do Conselho
de Administração desde 27 de fevereiro de 2003.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
É membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais,
Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho de
Administração:
Nome: Lauro Sérgio Vasconcelos David
Idade: 42 anos
Profissão: Administrador
CPF ou número do passaporte: 603.695.316-04
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012

Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Superintendente
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 indicado é membro dos Comitês de Apoio, de Recursos Humanos, de Estratégia,
de Auditoria e Riscos e Financeiro do Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Gerente de Programação e Controle Financeiro (1993-1998), Gerente de
Orçamento e Custos (1999-2005), Superintendente de Controle e Gestão
Empresarial (maio/2005).
Em sua vivência profissional o Sr. Vasconcelos participou dos seguintes
projetos específicos:
Participação na implementação do Projeto de Balanced Scorecard da
Cemig (2003), como coordenador da Diretoria de Finanças e
Participações- DFN;
Participação no Projeto de Reestruturação Organizacional da Cemig
como representante da Superintendência de Controle e Programação
Financeira- FN (2001);
Secretario Executivo do Comitê de priorização de Orçamento - CPO da
Cemig (1998-2005);
Membro do Comitê de Negociação Sindical (desde 2003);
Diretor financeiro do Clube de Investimentos da Cemig - CLIC (20012005);
Presidente do Clube (desde abril/2005).
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A..
desde 28 de abril de 2006.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e
telecomunicações, através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

Companhia Energética de Minas Gerais: Superintendente de Controle e Gestão e
membro do Conselho de Administração
Cemig Telecomunicações S.A.: Membro do Conselho de Administração
Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..: membro suplente
do Conselho de Administração

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.

c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho de
Administração:
Nome: Marco Antonio Rodrigues da Cunha
Idade: 55 anos
Profissão: Engenheiro
CPF ou número do passaporte: 292.581.976-15
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Diretor
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 indicado é membro dos Comitês de Apoio e Estratégia do Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Diretor de Gestão Empresarial da CEMIG, Cemig D e Cemig GT desde
janeiro de 2007;
Diretor da CEMIG Capim Branco Energia S.A.;
Diretor Técnico da Central Termelétrica de Cogeração S.A.;

Diretor-Presidente de Sá Carvalho S.A.;
Diretor Vice-Presidente de Rosal Energia S.A.;
Diretor Administrativo de CEMIG Serviços S.A.;
Diretor Técnico da CEMIG Telecom S.A. (ex-Empresa de Infovias S.A.);
Conselheiro Vice-Presidente da Central Hidrelétrica Pai Joaquim S.A.;
Conselheiro da CEMIG, desde 2003, até o presente momento;
Conselheiro da Cemig D e Cemig GT
Conselheiro da TAESA, desde setembro de 2009;
Conselheiro da Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
telecomunicações e gás natural, através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
Diretor de Gestão Empresarial da CEMIG,Cemig D e Cemig GT desde janeiro de 2007;
Diretor Técnico da CEMIG Telecom S.A. (ex-Empresa de Infovias S.A.);
Conselheiro da CEMIG, desde 2003, até o presente momento;
Conselheiro da Cemig D e Cemig GT
Conselheiro da TAESA, de 2009 a 2010

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia

Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
É conselheiro e diretor de sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela
Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho de
Administração:
Nome: Maria Estela Kubitschek Lopes
Idade: 67 anos
Profissão: Arquiteta
CPF ou número do passaporte: 092.504.987-56
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
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 indicado não é membro dos Comitês do Conselho de Administração.

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Decoradora de interiores e empresária. É sócia gerente da DF Consultores
Ltda. e da Santa Júlia Importação, Exportação e Participações. É também
conselheira do presidente da Fundação Municipal de Teatro da Cidade do
Rio de Janeiro, e do presidente dos Amigos do Estado do Rio de Janeiro –
AME-RIO, e do presidente do conselho da Casa Santa Ignez (uma entidade
filantrópica responsável pela nutrição e educação de crianças e de
famílias de baixa renda no bairro da Rocinha no Rio de Janeiro). Foi uma
das fundadoras do Memorial JK, uma organização fundada em memória
de Juscelino Kubitschek de Oliveira (ex-presidente do Brasil), e exerceu o
cargo de vice-presidente de setembro de 1981 a maio de 2000, e como
presidente executiva desde outubro de 2000. Foi também presidente do
conselho do Instituto Cultural Cesgranrio, vice-presidente do conselho do
Banco da Mulher, presidente de Instituições Beneficentes do Estado do Rio
de Janeiro e membro do conselho da Casa das Palmeiras, um instituto
cultural. Recebeu diversas honras ao mérito cultural e social.
Membro suplente do Conselho de Administração da Companhia
Energética de Minas Gerais S.A.: Cemig Geração e Transmissão S.A. e
Cemig Distribuição S.A. desde fevereiro de 2003.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
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 Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:

Não tem
ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre a indicada e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
A indicada é conselheira em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
A indicada não possui relação com o controlador direto ou indireto da
Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho de
Administração:
Nome: Paulo Sérgio Machado Ribeiro
Idade: 49 anos
Profissão: Engenheiro
CPF ou número do passaporte: 428.576.006-15
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2012
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 indicado é membro dos Comitês de Apoio, Estratégia e Recursos Humanos do
Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Subsecretário de Desenvolvimento Mineral e Metalúrgico do Estado de
Minas Gerais
Especialista em recursos Minerais no Departamento Nacional de
Produção Mineral do Estado de Minas Gerais Gerente Geral da Vale S.A.
Membro suplente do Conselho de Administração da Companhia
Energética de Minas Gerais, Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig
Distribuição S.A. desde 25 de abril de 2008.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.

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

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado Subsecretário de Desenvolvimento Mineral e Metalúrgico da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais,
controlador da Companhia.

c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho Fiscal:
Nome: Aliomar Silva Lima
Idade: 56 anos
Profissão: Economista
CPF ou número do passaporte: 131.654.456-72
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2011
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 indicado não é membro de nenhum dos comitês acima.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Economista com especialização em gestão de empresas de energia
elétrica pela UFPR e mercado de capitais pelo IBMEC, professor de
diversas disciplinas ligadas à área de finanças em cursos de
Administração da PUCMINAS e membro suplente dos conselhos fiscais da

Light S.A., Cemig, Cemig D e Cemig GT e Gasmig, e membro titular do
conselho fiscal da CemigTelecom.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e
telecomunicações, através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
É membro do Conselho Fiscal da Light S.A., Cemig Telecomunicações S.A.,
Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig
Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor

O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho Fiscal:
Nome: Ari Barcelos da Silva
Idade: 68 anos
Profissão: Administrador
CPF ou número do passaporte: 006.124.137-72
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2011
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 indicado não é membro de nenhum dos comitês acima.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou

indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Trabalhou na ELETROBRAS, ELETRONUCLEAR, CHESF, CEMAR e
ELETROSUL. . Membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia
Energética de Minas Gerais S.A., Cemig Geração e Transmissão S.A. e
Cemig Distribuição S.A. desde 29 de abril de 2005.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
É membro do Conselho Fiscal da Light S.A., Companhia Energética de Minas Gerais,
Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho Fiscal:
Nome: Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond
Idade: 65 anos
Profissão: Jornalista
CPF ou número do passaporte: 026.939.257-20
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2011
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 indicado não é membro de nenhum dos comitês acima.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Membro do Conselho de Administração da CEMAT – MT
Membro do Conselho Fiscal da Ligth S.A.
Diretor da Trad. Ass. e Consultoria
Membro do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais,
Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A. desde 27 de
abril de 1999.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
Membro do Conselho Fiscal da Ligth S.A.
Membro do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig
Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia

Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Suplente do Conselho Fiscal:
Nome: Marcus Eolo de Lamounier Bicalho
Idade: 69 anos
Profissão: Economista
CPF ou número do passaporte: 001909696-87
Cargo eletivo a ocupar: Membro Suplente
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2011
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 indicado não é membro de nenhum dos comitês acima.

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Trabalha na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais.
É membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas
Gerais, Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A. desde 27 de
fevereiro de 2003.

Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
É membro do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig
Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia

d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado
de Minas Gerais, controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho Fiscal:
Nome: Luiz Guaritá Neto
Idade: 55 anos
Profissão: Engenheiro Civil
CPF ou número do passaporte: 289.118.816-00
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2011
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 indicado não é membro de nenhum dos comitês acima.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Diretor – RCG Engenharia e Empreendimentos Ltda.
Diretor – Jaguara Shoppings
Diretor – 7 Estrelas Agropecuária
Membro do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais,
Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A desde 27 de
fevereiro de 2003.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
Membro do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig
Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

Formulário de Referência: Itens 12.6 a 12.10 – Informações dos Candidatos a
Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal Cemig indicados pelo
Acionista Controlador
12.6. Informações sobre o Candidato a Membro Efetivo do Conselho Fiscal:
Nome: Thales de Souza Ramos Filho
Idade: 70 anos
Profissão: Médico
CPF ou número do passaporte: 003.734.436-68
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia Convocada para eleição: 04 de agosto de 2010
Data prevista da posse: 04 de agosto de 2010
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2011

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 indicado não é membro de nenhum dos comitês acima.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
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 do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários do emissor

Diretor do Hospital Dr. João Felício Ltda. (Juiz de Fora – MG)
Sócio – Zenite empreendimentos.
Membro do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais,
Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A desde 27 de
fevereiro de 2003.
Exploração de atividades relacionadas com o setor energético, sendo
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica,
através de empresas do Grupo CEMIG.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
Membro do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig
Geração e Transmissão S.A. e Cemig Distribuição S.A..

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal:
Não tem

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não tem

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
Não tem

12.9. Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores da Companhia
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe qualquer relação conjugal, de união estável ou de parentesco até o
segundo grau entre o indicado e qualquer dos administradores ou
controladores mencionados nas letras (a) a (d) acima.
12.10.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente,
pela Companhia.
b. controlador direto ou indireto do emissor
O indicado não possui relação com o controlador da Companhia.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas.
Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.

