COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 17.155.730/0001-64
NIRE 31300040127

Aviso aos Acionistas
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“Cemig”), companhia
aberta, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a
público
informar,
nos
termos
da
ICVM
481/09
e
do
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2016, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à BM&F
Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) e ao mercado em
geral, a relação de candidatos ao Conselho de Administração e Fiscal da Cemig para a
AGO/AGE a realizar-se em 29/04/2016 apresentada pelo acionista minoritário FIA
DINÂMICA ENERGIA S.A..

Candidato Indicado ao Conselho de Administração
12.5

Dados Cadastrais e experiência profissional:
Nome

Data de Nascimento

Idade

Profissão

José Pais Rangel

09/09/1940

75

Advogado

CPF ou Passaporte (PAS)

Data de Eleição

Data de Posse

29/04/2016

29/04/2016

Prazo do Mandato

Cargo Eletivo Ocupado
Conselho de
Administração
Outros Cargos e
Funções Exercidas na
Companhia

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

AGO 2018

Não aplicável

Não

239.775.667-68

Indicação se é Membro Independente
Sim

Número de Mandatos Consecutivos
1

Experiência Profissional
José Pais Rangel, brasileiro, Advogado, com sólida carreira em empresas de capital aberto, exerceu no
Banco Central do Brasil – BACEN as seguintes funções: Inspetor de Mercado de Capitais, Supervisor de
Fiscalização do Mercado de Capitais, Chefe Regional da Fiscalização do Mercado de Capitais, Chefe do
Departamento da Dívida Pública, Gerente de Operações de Mercado, Coordenador do Projeto e
implantador do Sistema SELIC no Mercado Financeiro Brasileiro, Fundador e Membro do Conselho de
Curadores da CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada, Coordenador do Programa
de Desestatização de empresas controladas pelo Banco Central do Brasil, Presidente do Conselho de
Administração da Cia. América Fabril, membro do Conselho de Administração da Cia. Fábrica de
Tecidos Dona Isabel, Assessor da Presidência da República – SEPLAN / Comissão Especial de
Desestatização, Presidente da Cia. Nacional de Tecidos Nova América, Liquidante das seguintes
empresas estatais: DIGIBRÁS (Empresa Digital Brasileira S.A.) – DIGIDATA (Eletrônica S.A.) – PROEL
(Processos Eletrônicos Ltda.). Atualmente exerce os cargos de: Diretor Vice-Presidente do Banco
Clássico S.A., Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia Distribuidora de Gás do Rio
de Janeiro – CEG, Membro Titular do Conselho de Administração da Tractebel Energia S.A., Membro
Titular do Conselho de Administração da Kepler Weber S.A. e Membro Titular do Conselho de
Administração da Cia. Energética de Minas Gerais – CEMIG (empresas de capital aberto). É Gestor de

Fundos de Investimento, credenciado pela CVM.
Declaração de Eventuais Condenações
José Pais Rangel, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
12.6

Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas

pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:
Conselheiro

Participação nas reuniões (%)

José Pais Rangel
12.7

100%

Informações mencionadas no item 12.5 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 sejam estatutários:
A companhia não tem comitês estatutários ou não estatutários de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração.
12.8

Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:
Não aplicável, dado que, atualmente, a Companhia não tem comitê instalado.
12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
terceiro grau entre:

a. administradores da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si.
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os administradores e
os conselheiros de administração de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os controladores da
Companhia.
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas
e indiretas da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os administradores e
os conselheiros de administração de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia.
12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia

Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
b. controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou
controladores.
Candidato Indicado ao Conselho de Administração
12.5

Dados Cadastrais e experiência profissional:
Nome

Data de Nascimento

Idade

Profissão

José João Abdalla Filho

30/05/1945

70

Banqueiro

CPF ou Passaporte (PAS)

Data de Eleição

Data de Posse

29/04/2016

29/04/2016

Prazo do Mandato

Cargo Eletivo Ocupado
Membro Suplente do
Conselho de
Administração
Outros Cargos e
Funções Exercidas na
Companhia

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

AGO 2018

Não aplicável

Não

245.730.788-00

Indicação se é Membro Independente

Número de Mandatos Consecutivos

Sim

1

Experiência Profissional
José João Abdalla Filho, Diretor Presidente do Banco Clássico S.A.; Membro Suplente do Conselho de
Administração da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG; Membro Suplente do
Conselho de Administração da Tractebel Energia S.A.; Prefeito de Juiz de Fora – (de janeiro/2008 a
dezembro/2012); Diretor-Presidente da Dinâmica Energia S.A.; Diretor-Presidente da Social S.A.
Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial. Adicionalmente, o Sr. José João Abdalla Filho é Membro
Suplente do Conselho de Administração da Cemig Distribuição S.A. e da Cemig Geração e Transmissão
S.A., sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia, desde 2014.
Declaração de Eventuais Condenações
José João Abdalla Filho, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
12.6

Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas

pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:

Conselheiro

Participação nas reuniões (%)

José João Abdalla Filho
12.7

7%

Informações mencionadas no item 12.5 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 sejam estatutários:
A companhia não tem comitês estatutários ou não estatutários de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração.
12.8

Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:
Não aplicável, dado que, atualmente, a Companhia não tem comitê instalado.
12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
terceiro grau entre:

a. administradores da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si.
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os administradores e
os conselheiros de administração de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os controladores da
Companhia.
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas
e indiretas da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os administradores e
os conselheiros de administração de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia.
12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
b. controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou
controladores.
Candidato Indicado ao Conselho de Administração
12.5

Dados Cadastrais e experiência profissional:
Nome

Data de Nascimento

Idade

Marcelo Gasparino da Silva

13/02/1971

45

Profissão
Advogado
Conselheiro

CPF ou Passaporte (PAS)

Data de Eleição

Data de Posse

29/04/2016

29/04/2016

Prazo do Mandato

Cargo Eletivo Ocupado
Conselho de
Administração
Outros Cargos e
Funções Exercidas na
Companhia

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

AGO 2018

Não aplicável

Não

807.383.469-34

Indicação se é Membro Independente

Número de Mandatos Consecutivos

Sim

Não aplicável

Experiência Profissional
MARCELO GASPARINO DA SILVA, Advogado Especialista em Administração Tributária Empresarial
pela ESAG e MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças. Presidente do Conselho Consultivo do
Escritório Gasparino, Sachet, Roman, Barros & Marchiori Advogados, onde atuou como advogado até
2006. Iniciou em 2007 carreira executiva como Diretor Jurídico-Institucional da CELESC. Participou do
Programa Executivo sobre Fusões e Aquisições pela London Business School, e de cursos específicos
nas áreas financeira e estratégica no IOD – Institute of Directors, em Londres. É Coordenador do
Capítulo Santa Catarina, Conselheiro de Administração Certificado e compõe o Banco de Conselheiros
do IBGC. Presidente do Conselho de Administração da USIMINAS, Conselheiro de Administração da
BRADESPAR e ETERNIT. Foi Conselheiro de Administração da Eletrobras, Celesc, AES Eletropaulo,
Tecnisa e SC Gás. Foi Conselheiro Fiscal da BRADESPAR, AES Eletropaulo, AES Tietê e da RENUKA
Brasil. É Coordenador do Comitê Jurídico e Compliance da ETERNIT. É Porta-voz do Grupo de
Governança Corporativa – GGC.
Declaração de Eventuais Condenações
Marcelo Gasparino da Silva, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
12.6

Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas

pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:
Conselheiro
Marcelo Gasparino da Silva
12.7

Participação nas reuniões (%)
Não aplicável

Informações mencionadas no item 12.5 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 sejam estatutários:

A companhia não tem comitês estatutários ou não estatutários de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração.
12.8

Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:
Não aplicável, dado que, atualmente, a Companhia não tem comitê instalado.
12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
terceiro grau entre:

a. administradores da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados entre si.
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os administradores e
os conselheiros de administração de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os controladores da
Companhia.
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas
e indiretas da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os administradores e
os conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia.
12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de Administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
b. controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de Administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de Administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou
controladores.

Candidato Indicado ao Conselho de Administração

12.5

Dados Cadastrais e experiência profissional:
Nome

Data de Nascimento

Idade

Profissão

Daniel Alves Ferreira

06/07/1972

43

Advogado

CPF ou Passaporte (PAS)

Data de Eleição

Data de Posse

29/04/2016

29/04/2016

Prazo do Mandato

Cargo Eletivo Ocupado
Membro Suplente do
Conselho de
Administração
Outros Cargos e
Funções Exercidas na
Companhia

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

AGO 2018

Não aplicável

Não

205.862.458-04

Indicação se é Membro Independente

Número de Mandatos Consecutivos

Sim

Não aplicável
Experiência Profissional

DANIEL ALVES FERREIRA, Advogado responsável pelas áreas de Contencioso de Massa e Mercado
de Capitais do Escritório MPMAE, com atuação nas áreas do Direito nas Relações de Consumo, Direito
Civil e Direito Societário. Participou das Jornadas do Direito Processual Civil pelo Instituo dos Advogados
de São Paulo, Aspectos da Reforma do Código de Processo Civil, União Estável, Alterações do Código
de Processo Civil, todos pelo IASP.
Declaração de Eventuais Condenações
DANIEL ALVES FERREIRA, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
12.6

Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas

pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:
Conselheiro

Participação nas reuniões (%)

Daniel Alves Ferreira
12.7

Não aplicável

Informações mencionadas no item 12.5 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 sejam estatutários:
A companhia não tem comitês estatutários ou não estatutários de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração.
12.8

Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:
Não aplicável, dado que, atualmente, a Companhia não tem comitê instalado.
12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
terceiro grau entre:

a. administradores da Companhia

Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si.
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os administradores e
os conselheiros de administração de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os controladores da
Companhia.
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas
e indiretas da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros de administração indicados e os administradores e
os conselheiros de administração de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia.
12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
b. controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro de administração indicado (que não os referentes ao exercício
das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou
controladores.
Candidato Indicado ao Conselho Fiscal
12.5

Dados Cadastrais e experiência profissional:

Nome
Manuel Jeremias Leite
Caldas

Data de Nascimento

Idade

Profissão

08/01/1956

60

Engenheiro

CPF ou Passaporte (PAS)

Cargo Eletivo Ocupado

Data de Eleição

Data de Posse

535.866.207-30

29/04/2016

29/04/2016

Prazo do Mandato

Conselho Fiscal
Outros Cargos e
Funções Exercidas na
Companhia

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

AGO 2017

Não aplicável

Não

Indicação se é Membro Independente

Número de Mandatos Consecutivos

Sim

Não aplicável
Experiência Profissional

Manuel Jeremias Leite Caldas, é Economista e Engenheiro Eletricista, Assessor Financeiro da Alto
Capital Gestora de Recursos. Foi gestor e Economista Chefe do Banco PEBB S.A., Analista Sênior do
Banco Bozano Simonsen S.A.. É Conselheiro de Administração titular da AES Eletropaulo. É
Conselheiro Fiscal da Eletrobras, e Contax. Foi Conselheiro de Administração da Forjas Taurus. Foi
Conselheiro Fiscal da Oi e CESP.
Declaração de Eventuais Condenações
Manuel Jeremias Leite Caldas, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em
processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
12.6

Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas

pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:
Conselheiro
Manuel Jeremias Leite Caldas
12.7

Participação nas reuniões (%)
Não aplicável

Informações mencionadas no item 12.5 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 sejam estatutários:
A companhia não tem comitês estatutários ou não estatutários de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração.
12.8

Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:
Não aplicável, dado que, atualmente, a Companhia não tem comitê instalado.
12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
terceiro grau entre:

a. administradores da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si.
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os
conselheiros fiscais de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os controladores da
Companhia.

d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas
e indiretas da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os
conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia.
12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro Fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
b. controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro Fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro Fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou
controladores.
Candidato Indicado ao Conselho Fiscal
12.5

Dados Cadastrais e experiência profissional:

Nome
Aloísio Macário Ferreira de
Souza

Data de Nascimento

Idade

Profissão

10/04/1960

56

Contador

CPF ou Passaporte (PAS)

Cargo Eletivo Ocupado

Data de Eleição

Data de Posse

540.678.557-53

29/04/2016

29/04/2016

Prazo do Mandato

Conselho Fiscal
Outros Cargos e
Funções Exercidas na
Companhia

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

AGO 2017

Não aplicável

Não

Indicação se é Membro Independente

Número de Mandatos Consecutivos

Sim

Não aplicável

Experiência Profissional
Aloisio Macário Ferreira de Souza, é Conselheiro Fiscal e de Administração Certificado pelo IBGC –
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e Coordenador do Capítulo Rio de Janeiro dessa
Entidade. É Contador e atuou como Vice-Presidente de Recursos Humanos da USIMINAS e,
anteriormente, como Gerente Executivo da PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil. Atualmente é Conselheiro Fiscal da Guarani S. A.. Foi Conselheiro de Administração da
USIMINAS e da CPFL Energia; Conselheiro Fiscal da AMBEV e da CELESC. É membro do GGC –
Grupo de Governança Corporativa.
Declaração de Eventuais Condenações

Aloisio Macário Ferreira de Souza, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em
processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
12.6

Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas

pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:
Conselheiro

Participação nas reuniões (%)

Aloisio Macário Ferreira de Souza
12.7

Não aplicável

Informações mencionadas no item 12.5 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 sejam estatutários:
A companhia não tem comitês estatutários ou não estatutários de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração.
12.8

Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:
Não aplicável, dado que, atualmente, a Companhia não tem comitê instalado.
12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
terceiro grau entre:

a. administradores da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si.
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os
conselheiros fiscais de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os controladores da
Companhia.
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas
e indiretas da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os
conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia.
12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das

atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
b. controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro Fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou
controladores.

Candidato Indicado ao Conselho Fiscal
12.5

Dados Cadastrais e experiência profissional:

Nome
Paulo Roberto Evangelista
de Lima

Data de Nascimento

Idade

Profissão

26/02/1957

59

Administrador

CPF ou Passaporte (PAS)

Data de Eleição

Data de Posse

29/04/2016

29/04/2016

Prazo do Mandato

Cargo Eletivo Ocupado
Membro Suplente do
Conselho Fiscal
Outros Cargos e
Funções Exercidas na
Companhia

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

AGO 2017

Não aplicável

Não

117.512.661-68

Indicação se é Membro Independente

Número de Mandatos Consecutivos

Sim

Não aplicável

Experiência Profissional
Paulo Roberto Evangelista de Lima, Administrador de Empresas, MBA - Capacitação para altos
executivos no Banco do Brasil - Fundação Dom Cabral, de Pós-Graduação - Gestão Financeira - IBMEC,
especialização em Gestão de Negócios - Dom Cabral, Curso em Governança Corporativa - USP. Foi
Membro do Conselho da Celesc SA, Conselheiro Fiscal do Fundo de Pensão do Banco do Brasil - Previ,
consultor fiscal do Fundo de Assistência do Brasil Banco equipe - Cassi, Membro do Conselho de
Administração da Cadan, Conselheiro de Administração da Distribuidor de Produtos de Petróleo
Ipiranga SA, membro dos Conselho de Clientes da TAM, membro da CIP do Comitê de Risco
Operacional - Interbancária de Pagamentos Clearing House - em representação do Banco do Brasil SA,
membro do Comitê de Fiscalização do Fundo Garantidor de crédito - FGC, membro das Comissão de
Riscos da Empresa brasileira Federação de Bancos - Febraban, Membro do Compliance Comissão
FEBRABAN, Conselho Fiscal certificado pelo Instituto de Governança Corporativa - IBGC.
Declaração de Eventuais Condenações
Paulo Roberto Evangelista de Lima, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em
processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
12.6

Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas

pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:

Conselheiro

Participação nas reuniões (%)

Paulo Roberto Evangelista de Lima
12.7

Não aplicável

Informações mencionadas no item 12.5 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 sejam estatutários:
A companhia não tem comitês estatutários ou não estatutários de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração.
12.8

Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:
Não aplicável, dado que, atualmente, a Companhia não tem comitê instalado.
12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
terceiro grau entre:

a. administradores da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si.
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os
conselheiros fiscais de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os controladores da
Companhia.
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas
e indiretas da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os
conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia.
12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
b. controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro Fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou
controladores.
Candidato Indicado ao Conselho Fiscal
12.5

Dados Cadastrais e experiência profissional:
Nome

Data de Nascimento

Idade

Profissão

Ronaldo Dias

09/12/1946

69

Contador

CPF ou Passaporte (PAS)

Data de Eleição

Data de Posse

29/04/2016

29/04/2016

Prazo do Mandato

Cargo Eletivo Ocupado
Membro Suplente do
Conselho Fiscal
Outros Cargos e
Funções Exercidas na
Companhia

Indicação se foi Eleito pelo Controlador

AGO 2017

Não aplicável

Não

221.285.307-68

Indicação se é Membro Independente

Número de Mandatos Consecutivos

Sim

1
Experiência Profissional

Ronaldo Dias, contador, foi Ouvidor do Banco Clássico S.A. no período de 2007 a 2013. Atualmente é
Auditor Interno e Gerente Administrativo do Fundo Dinâmica Energia do Banco Clássico S.A. Membro
Suplente do Conselho Fiscal da CEG, até abril de 2016.
Declaração de Eventuais Condenações
Ronaldo Dias, não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo
da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha
suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
12.6

Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas

pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:
Conselheiro

Participação nas reuniões (%)

Ronaldo Dias
12.7

62%

Informações mencionadas no item 12.5 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 sejam estatutários:
A companhia não tem comitês estatutários ou não estatutários de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração.
12.8

Informações sobre atuação como membro dos comitês estatutários, bem como dos

comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração:

Não aplicável, dado que, atualmente, a Companhia não tem comitê instalado.
12.9.

Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
terceiro grau entre:

a. administradores da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados entre si.
b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os
conselheiros fiscais de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia.
c. (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os controladores da
Companhia.
d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas
e indiretas da Companhia
Não há relação de parentesco entre os conselheiros fiscais indicados e os administradores e os
conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia.
12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
b. controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da
Companhia.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviços ou de
controle mantidas entre o Conselheiro Fiscal indicado (que não os referentes ao exercício das
atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou
controladores.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2016.

Fabiano Maia Pereira
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

