CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 06.981.176/0001-58 – NIRE 31300020550
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig convocada para a
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 29 de agosto de 2012, às 17 horas, na Av.
Barbacena, 1200, 12º andar, ala B1, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, a fim de deliberar-se sobre a alteração na composição do Conselho de
Administração, se houver modificação na composição do Conselho de Administração da
Cemig.
Belo Horizonte, 01 de agosto de 2012.

Dorothea Fonseca Furquim Werneck
Presidente do Conselho de Administração
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12.6. Informações sobre o o Conselheiro de Administração:
Nome: Fuad Jorge Noman Filho
Idade: 65 anos
Profissão: Economista
CPF: 009.880.816-87
Data nascimento: 30-06-1947
Cargo eletivo: Membro efetivo
Data de eleição: 29-08-2012
Data da posse: 29-08-2012
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não ocupa outro cargo.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim
12.7.

Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
Não ocupa outro cargo.

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) as empresas
Cemig, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou indireta, de pelo menos
5% (ON ou PN).
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas - até 06/2010
Presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais – de 03-01-2011 até 01-08-2012.
Conselheiro de Administração da Companhia de Gás de Minas Gerais – de 20-012011 até 01-08-2012
Diretor de Gás da Cemig, Cemig D e Cemig GT – de 03-01-2011 até 01-08-2012.
Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos – desde
01-08-2012
Secretário de Estado Extraordinário para a Copa do Mundo – desde 02-08-2012
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas
Diretor de Gás da Cemig, Cemig D e Cemig GT – de 03-01-2011 até 01-08-2012.
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5 anos:
i.

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

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig GT
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig GT
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2009, 2010, 2011 e/ou 2012 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig GT;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com a Cemig;
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação:
Diretor de Gás da Cemig, Cemig D e Cemig GT – de 03-01-2011 até 01-082012.
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig D, de suas
controladas, da Cemig, controladoras ou controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
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12.6. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Luiz Augusto de Barros
Idade: 68 anos
Profissão: Engenheiro Civil
CPF: 076.215.406-30
Data nascimento: 14-01-1944
Cargo eletivo: Membro suplente
Data de eleição: 29-08-2012
Data da posse: 29-08-2012
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2013.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
12.7.

Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
Não ocupa outro cargo.

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

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) as empresas
Cemig, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou indireta, de pelo
menos 5% (ON ou PN).
Diretor de Obras da Cia de Desemvolvimento de Estado de Minas Gerais-CODEMIG –
desde março de 2011;
Diretor Superintendente da Camter Construções e Empreendimentos – de
setembro/2004 até abril/2010;
Vice-Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção-CBIC – Gestões 2005
a 2008 e 2008 a 2011;
Federação das Indústrias de Minas Gerais-FIEMG
 Vice-Presidente – 2006 a 2010;
 Diretor – 2010 a 2014;
 Presidente do Conselho de Assuntos Legislativos-COAL – 2006 a 2010 e
Conselheiro – 2010 a 2014;
Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias – ANEOR
 Diretor – 2009 a 2012;
 Conselheiro – 2006 a 2009;
Conselheiro do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais –
SICEPOT-MG – desde 2009.
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ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas.
Nunca trabalhou em companhias abertas
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5 anos:
i.

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

ii.

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.
x não
□ sim - Se sim, descrever:
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig GT
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig GT
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) da Cemig
x não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2009, 2010, 2011 e/ou 2012 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig GT
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com a Cemig
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig GT, de
suas controladas, da Cemig, controladoras ou controladas de algum destes.
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

