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 12 de maio de 2017, às 16 horas, na sede social, na Avenida
Barbacena, 1.200, 21º andar, em Belo Horizonte-MG, a fim de deliberar-se sobre as
seguintes matérias:
1- recomposição do Conselho de Administração, em decorrência de vacância; e,
2- orientação ao(s) representante(s) da Companhia sobre o voto na Assembleia Geral
Extraordinária da Cemig Distribuição S.A., às 17 horas, e da Cemig Geração e
Transmissão S.A., às 18 horas, ambas a realizarem-se em 12-05-2017, a votar(em)
favoravelmente quanto à recomposição do Conselho de Administração, se alterada a
composição do Conselho de Administração da acionista única, Cemig.
Na forma do artigo 3º da Instrução CVM nº 165, de 11-12-1991, alterada pela Instrução
CVM nº 282, de 26-06-1998 e posteriores alterações, o percentual mínimo para que seja
requerida a adoção do voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de
Administração da Companhia é de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto.
O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema
de votação à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, enviando o
correspondente boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia,
banco escriturador ou diretamente à Companhia.
O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia Geral deverá atender aos
preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/1976 e do parágrafo único do artigo 9º do Estatuto
Social da Companhia, exibindo no ato, ou depositando, preferencialmente até 10 de maio
de 2017, 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, 11 de abril de 2017.

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Presidente do Conselho de Administração

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 12-05-2017, ÀS 16 HORAS.
Senhores Acionistas:

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

Considerando:

a) que deverá ser realizada Assembleia Geral Extraordinária da Cemig em
maio de 2017, para alteração na composição do Conselho de Administração
da Companhia, em decorrência de vagas;
b) o disposto no parágrafo único do artigo 8º dos Estatutos Sociais da Cemig D
e da Cemig GT: “Os membros do Conselho de Administração deverão ser,
obrigatoriamente, os mesmos membros do Conselho de Administração do
Acionista Único - CEMIG.”;
c) que a Cemig D e a Cemig GT deverão realizar Assembleia Geral
Extraordinária na mesma data, para recompor seu Conselho de
Administração, caso o Conselho de Administração desta Companhia seja
alterado; e,
d) a atribuição da Diretoria Executiva disposta na alínea “g” do parágrafo 4º do
artigo 21 do Estatuto Social da Cemig: “Artigo 21 - ... § 4º ... g) aprovar,
mediante proposta do Diretor-Presidente, elaborada, em conjunto com o
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e o Diretor de Finanças e Relações
com Investidores, as declarações de voto nas Assembleias Gerais das
subsidiárias integrais, controladas, coligadas e nos consórcios dos quais
participe a Companhia, exceto no caso das Subsidiárias Integrais Cemig
Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A., para as quais a
competência para deliberar sobre estas matérias será da Assembleia Geral de
Acionistas, devendo as deliberações observarem as disposições do presente
Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração, o Plano Diretor e o
Plano Plurianual e Estratégico;”,

vem propor a V. Sas. que o(s) representante(s) da Companhia, na Assembleia Geral
Extraordinária da Cemig Distribuição S.A. e da Cemig Geração e Transmissão S.A. a
realizar-se em 12 de maio de 2017, vote(m) favoravelmente à recomposição do Conselho

de Administração, se alterada a composição do Conselho de Administração da acionista
única, Cemig.
Como se verifica, a presente proposta tem como objetivo atender aos legítimos interesses
dos acionistas e da Companhia, motivo pelo qual o Conselho de Administração espera que
seja ela aprovada.
Belo Horizonte, 11 de abril de 2017.

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco

Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz

Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes

Daniel Alves Ferreira

Antônio Dirceu Araujo Xavier

Helvécio Miranda Magalhães Junior

Bruno Magalhães Menicucci

José Pais Rangel

Carolina Alvim Guedes Alcoforado

Marcelo Gasparino da Silva

Luiz Guilherme Piva

Anexo 1
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Wieland Silberschneider
Data de nascimento: 03-11-1960
Profissão: Economista
CPF: 451.960.796-53
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
a. Mini-currículo, contendo:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais
 Auditor Fiscal da Receita Estadual – Desde janeiro/2005
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança
 Consultor de Programas – Desde janeiro/2005
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos
últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal;

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

X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
94%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos.

12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões

realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo
Andrade Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Agostinho Faria Cardoso
Data nascimento: 22-05-1959
Profissão: Engenheiro
CPF: 355.759.566-87
Cargo eletivo: Membro Suplente

Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: (Não temos essa informação.)
Número de mandatos consecutivos: 0
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
RI Consultoria e Treinamento - RIconsult
Proprietário e Consultor Sênior, desde 2014;
Companhia Energética de Minas Gerais
Superintendente, de 2001 a 2013

ii.

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

Companhia Energética de Minas Gerais
Superintendente, de 2001 a 2013
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos
últimos 5 anos:
i.

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

□ sim - Se sim, descrever:

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
0%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:

12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
0%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
□ não
x sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Consultoria de Relações com a Light

b. com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Antônio Dirceu Araújo Xavier
Data nascimento: 26-08-1943
Profissão: Advogado
CPF: 068.412.446-72
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Dirceu Xavier Advogados
 Advogado – Desde 2001
Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia
Energética de Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e
Transmissão S.A., até maio/2016.

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

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

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

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

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

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Recursos Humanos.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo
Andrade Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:

c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz
Data nascimento: 26-03-1966
Profissão: Eletricitário
CPF: 539.109.746-00
Cargo eletivo: Membro efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Cedido para o Sindieletro
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro Independente: Não
Número de Mandatos Consecutivos: 02
a. Mini-currículo, contendo:
i.

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

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

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
100%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
Não ocupa outro cargo.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
0%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig

X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Técnico Administrativo da Cemig Distribuição S.A.
b. com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
x não
sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Técnico Administrativo da Cemig Distribuição S.A.

12.5. Informações sobre o sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga
Data nascimento: 23-12-1951
Profissão: Engenheiro Eletricista
CPF: 154.691.316-53
Cargo eletivo: Membro efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Diretor-Presidente
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim
Membro Independente: (Não temos essa informação.)
Número de mandatos consecutivos: 0
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:

 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) as empresas Cemig, ou (ii) de seus sócios com
participação, direta ou indireta, de pelo menos 5% (ON ou PN).
Ponta Energia Consultores Associados Ltda.
Sócio-Diretor – agosto/2013 a dezembro/2016
Usiminas
Diretor de Energia – maio/2011 a novembro/2012
ii.

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

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

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
x não
□ sim - Se sim, descrever:

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
0%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
0%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:

c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
x não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo
Andrade Gutierrez);
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não
x sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s): Ponta
Energia Consultores Associados Ltda. – Sócio Diretor

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Bruno Magalhães Menicucci
Data nascimento: 26-11-1986
Profissão: Engenheiro de Produção
CPF: 081.100.286-16
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Não.
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 02

a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:

 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Executivo na Andrade Gutierrez Concessões S.A., empresa holding de participações
societárias, atuando principalmente nas áreas de estudos técnicos de desenvolvimento de
projetos, análise econômico-financeira, gerenciamento e controle de portfólio e valuation
de empresas, desde 2008.

Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia
Energética de Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A, e Cemig Geração e
Transmissão S.A., desde 2011.
ii.

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

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

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

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

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro dos Comitês de Recursos Humanos; de Estratégia; de
Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligadas
e, de Finanças, Auditoria e Riscos do Conselho de Administração.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

A Andrade Gutierrez Engenharia S.A., que presta serviços para
empresas do “Grupo Cemig”, participa do Grupo Andrade
Gutierrez, do qual a AGC Energia S.A. participa. Ambas as
empresas são controladas pela Andrade Gutierrez S.A.. Entretanto,
não existe relação de subordinação entre os membros dos
Conselhos de Administração da CEMIG indicados pela AGC Energia
S.A. e a Andrade Gutierrez Engenharia S.A..

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Carolina Alvim Guedes Alcoforado
Data nascimento: 09-01-1987
Profissão: Economista
CPF: 323.732.308-01
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Não
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 0
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) as empresas Cemig, ou (ii) de seus sócios com
participação, direta ou indireta, de pelo menos 5% (ON ou PN).
Executiva na Andrade Gutierrez Concessões S.A., empresa holding de
participações societárias, atuando principalmente nas áreas de esudos
técnicos de desenvolvimento de projetos, análise econômico-financeira,
gerenciamento de controle de portifólio e valuation de empresas, desde
2013. Entrou para o Grupo Andrade Gutierrez em 2013 atuando na
holding.
Participou como membro suplente do Conselho de Administração da
Dominó Holding, empresa de saneamento detentora de participação na
Sanepar e Contax Participações S.A., empresa de relacionamento com
consumidor e soluções de back-office.
Atualmente participa do Conselho de Administração da SAAG
Investimentos, empresa detentora de participação em Madeira Energia S.A.

Formada em Ciências Econômicas pela Universidadede São Paulo – USP e
cursando MBA Executivo na Fundação Dom Cabral.
Membro suplente do Conselho de Administração da Companhia Energética
de Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A, e Cemig Geração e Transmissão
S.A., desde outubro de 2016.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Membro Suplente do Conselho de Administração da SAAG Investimentos S.A.
Membro Suplente do Conselho de Administração da Contax Participações
S.A.
Membro suplente do Conselho de Administração da Companhia Energética
de Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A, e Cemig Geração e Transmissão
S.A., desde outubro de 2016.

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

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
25%

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O conselheiro é membro dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração,
Estratégia e de Finanças, Auditoria e Riscos.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
A Construtora Andrade Gutierrez S.A, que presta serviços para
empresas do Grupo Cemig, participa do Grupo Andrade Gutierrez,
do qual a AGC Energia S.A. participa. Ambas as empresas são
controladas pela Andrade Gutierrez S.A.. Entretanto, não existe
relação de subordinação entre os membros dos Conselhos de

Administração da CEMIG indicados pela AGC Energia S.A. e a
Construtora Andrade Gutierrez S.A..

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Daniel Alves Ferreira
Data nascimento: 06-07-1972
Profissão: Advogado
CPF: 205.862.458-04
Cargo eletivo: Membro efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Não.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 0
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
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 Instito dos Advogados de São
Paulo, Aspectos da Reforma do Código de Processo Civil, União Estável,
Alterações do Código de Processo Civil, todos pelo IASP.

ii.

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

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

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
63%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:

12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
0%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig

X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a. com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b. com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c. e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Franklin Moreira Gonçalves
Data nascimento: 12-10-1970
Profissão: Tecnólogo em Processamento de Dados
CPF: 754.988.556-72
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Diretor de Geração e
Transmissão.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 03
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que

integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Técnico de Operação do Sistema na Cemig Distribuição S.A.;
Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia
Energética de Minas Gerais-Cemig, desde 2003; e, da Cemig Distribuição
S.A. e da Cemig Geração e Transmissão S.A., desde 2004.
Membro do Conselho de Administração das Empresas do “Grupo TBE”:
Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. – EATE; Empresa
Regional de Transmissão de Energia S.A. – ERTE; e, Empresa Norte de
Transmissão de Energia S.A. – ENTE (desde 12-09-2011).
Diretor de Geração e Transmissão da Companhia Energética de Minas
Gerais-Cemig e da Cemig Geração e Transmissão S.A.; e , Diretor, sem
denominação específica, da Cemig Distribuição S.A., desde janeiro/2015
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia
Energética de Minas Gerais-Cemig, Cemig Distribuição S.A. e Cemig
Geração e Transmissão S.A.
Diretor de Geração e Transmissão da Companhia Energética de Minas
Gerais-Cemig e da Cemig Geração e Transmissão S.A.; e , Diretor, sem
denominação específica, da Cemig Distribuição S.A.
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos
últimos 5 anos:
i.

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

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

tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
22%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Técnico de Operação do Sistema na Cemig Distribuição S.A., até
janeiro/2015
Diretor de Geração e Transmissão da Companhia energética de
Minas Gerais, desde janeiro/2015.
b) com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:

c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
Cemig D e Cemig GT, de suas controladas, do Estado de Minas Gerais,
controladoras ou controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Geber Soares de Oliveira
Data nascimento: 16-08-1962
Profissão: Contador
CPF: 373.022.806-49
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: (Não temos essa informação.)
Número de mandatos consecutivos: 0
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Superintendente da Superintendência Central de Administração
Financeira
Atividades: Planejar, coordenar e controlar as atividades referentes à
administração financeira e à gestão dos recursos financeiros estaduais;
elaboração e gestão do fluxo de caixa do Tesouro Estadual; e, gestão das
disponibilidades financeiras do estado de Minas Gerais.
SICOOB COOPSEF
Conselheiro efetivo do Conselho de Administração

ii.

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

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

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
0%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:

12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
0%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:

a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais;
□ não
x sim - Se sim, descrever a relação: Servidor efetivo da
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
x não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Helvécio Miranda Magalhães Júnior
Data nascimento: 28-05-1963
Profissão: Médico
CPF: 561.966.446-53
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:

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

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

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

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
100%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
Membro do Comitê de Estratégia
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;

□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Conselheiro de Administração da Parati S.A.
b) com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo
Andrade Gutierrez);
□ não
X sim - Se sim, descrever: Secretário de Estado de Planejamento
e Gestão de Minas Gerais; Presidente do Conselho de
Administração da PRODEMGE e Presidente do Conselho de
Administração do BDMG.
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Data nascimento: 05-10-1948
Profissão: Economista
CPF: 098044046-72
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios

com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Prefeitura de Belo Horizonte
 Secretário de Finanças – janeiro/2006 a julho/2012.
PBH Ativos S/A
 Presidente – março/2009 a julho/2014.
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Assessor – abril/2013 a dezembro/2014.
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
 Assessor – abril/2013 a dezembro/2014.
Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, desde janeiro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Minas Gerais-Cemig, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e
Transmissão S.A., desde janeiro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de
Energia Elétrica S.A. – TAESA, desde novembro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Parati S.A. – Participação em
Ativos de Energia Elétrica, desde março/2015.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas
Gerais-Cemig, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A.,
desde janeiro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia
Elétrica S.A. – TAESA, desde novembro/2015;

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

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

que prevê ser competência do Tribunal de Justiça (2ª instância) processar
e julgar originariamente secretários de estado.
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
97%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
Comitês de Governança Corporativa e Sustentabilidade e de Desenvolvimento de
Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligadas e de Estratégia.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:

a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo
Andrade Gutierrez);
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação: Secretário de Estado de
Fazenda de Minas Gerais, desde janeiro/2015
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Membro do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de
Energia Elétrica S.A. – TAESA, desde novembro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Parati S.A. –
Participação em Ativos de Energia Elétrica, desde março/2015.
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Luiz Guilherme Piva
Data nascimento: 02-06-1962
Profissão: Economista
CPF: 454.442.936-68
Cargo eletivo: Membro Suplente

Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
LCA Consultores
 Diretor de Investimentos e Finanças Corporativas – 2007 a 2012
Angra Partners
 Diretor de Investimentos – 2012 a 2013

Itatiaia Móveis
 CEO – Direção geral de indústria com 2.000 funcionários e
faturamento anual de R$800 milhões - 2013 a 2014
Vice-Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG
 Responsável pelas áreas de operações Estruturadas e Mercado e
Capitais - Desenvolvimento de Produtos; e, Controle Internos atualmente;
 Assessor da Presidência para Operações Estruturadas e Mercado de
Capitais – 2014 a 2015 – Coordenador de projetos e fundos de
Private Equity, FIDcs e PPPs.

ii.

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

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

i.

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
100%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração, de
Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligada,
e de Finanças, Auditoria e Riscos.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
100%

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

BDMG

□ não
X sim - Se sim, descrever a relação:.
Vice-Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –
Assessor da Presidência do BDMG.

c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Marco Antônio de Rezende Teixeira
Data nascimento: 23-09-1956
Profissão: Advogado
CPF: 371.515.926-04
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 12-05-2017

Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
a. Mini-currículo, contendo:
i.

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

ii.

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

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

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

ii.

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

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
88%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Governança Corporativa e
Sustentabilidade.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.

100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo
Andrade Gutierrez);
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação:
Secretário de Estado de Minas Gerais
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco
Data nascimento: 19-08-1960
Profissão: Engenheiro Metalurgista
CPF: 371.150.576-72
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 12-05-2017

Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01

a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S. A.
 Diretor Presidente – 2008 a 2010.
HYDAC Tecnologia do Brasi Ltda.
 Membro do Conselho Consultivo – Desde 2010.
Companhia de Saneamento de Minas Gerais S.A. - COPASA
 Membro do Conselho de Administração – Desde 2015.
Helicópteros do Brasil S.A - HELIBRAS
 Membro do Conselho de Administração – Desde 2015.
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG
 Diretor Presidente – Desde 2015
 Membro do Conselho de Administração – Desde 2015.

ii.

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

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

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

ii.

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

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

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

tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
84%

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Desenvolvimento de Negócios e Controle
Empresarial de Controladas e Coligadas.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
Irmão de Eliana Soares da Cunha Castelho Branco, diretora administrativa
financeira da CEMIG TELECOM.
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;

X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo
Andrade Gutierrez);
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação:
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Marina Rosenthal Rocha
Data nascimento: 22-09-1982
Profissão: Engenheira civil
CPF: 060.101.836-26
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Não.
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 02
a. Mini-currículo, contendo:
i.

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

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta
ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.

Executiva na Andrade Gutierrez Concessões S.A., empresa holding de
participações societárias, atuando principalmente nas áreas de estudos
técnicos de desenvolvimento de projetos, análise econômico-financeira,
gerenciamento e controle de portfólio e valoração de empresa;

Membro do Conselho Fiscal da Cemig, Cemig Distribuição S.A. e Cemig
Geração e Transmissão S.A. – (de 27-04 a 17-12-2012);
Membro do Conselho de Administração da Cemig, Cemig Distribuição S.A.
e Cemig Geração e Transmissão S.A. – (desde 18-12-2012);

Membro do Conselho de Administração da Madeira Energia S.A. e Santo Antônio Energia S.A.,
holding controladora da Usina de Santo Antônio, no rio Madeira.

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado
em companhias abertas
Membro do Conselho de Administração da Cemig, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e
Transmissão S.A..
Membro do Conselho de Administração da Santo Antônio Energia S.A..

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

iii.

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
78%
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:
A Conselheira é membro do Comitê de Desenvolvimento de Negócios e Controle
Empresarial de Controladas e Coligadas e do Comitê de Apoio ao Conselho de
Administração.

12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
A Andrade Gutierrez Engenharia S.A, que presta serviços para
empresas do Grupo Cemig, participa do Grupo Andrade Gutierrez,
do qual a AGC Energia S.A. participa. Ambas as empresas são
controladas pela Andrade Gutierrez S.A.. Entretanto, não existe
relação de subordinação entre os membros dos Conselhos de
Administração da CEMIG indicados pela AGC Energia S.A. e a
Andrade Gutierrez Engenharia S.A..
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Nelson José Hubner Moreira

Data nascimento: 16-03-1954
Profissão: Engenheiro Eletricista
CPF: 443.875.207-87
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
a. Mini-currículo, contendo:
i.

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

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Light S.A
 Conselho de Administração – desde fev/2015, até a presente data
Companhia Energética de Brasília - CEB
 Conselho de Administração – jun/2014 a jan/2015.
Eletrobrás
 Conselho de Administração – set/2005 a fev/2008.


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

qualquer condenação criminal;

X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii.

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

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
87%
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro do Comitê de Governança Corporativa e
Sustentabilidade.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões

realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
100%

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo
Andrade Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Otávio Silva Camargo
Data nascimento: 11-09-1953
Profissão: Economista

CPF: 344.141.506-04
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: (Não temos essa informação.)
Número de mandatos consecutivos: 0
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Economista Chefe do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG,
responsável pela organização do banco de dados e informações, pelo
acompanhamento dos indicadores econômico-financeiros, e pela
elaboração de análises e estudos setoriais, regionais e do setor financeiro.
(atualmente);
Diretor do do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG,
responsável pelas áreas de Planejamento, análise e desenvolvimento
produtivo, canais e tecnologia da informação. (2015 a 2016);
Diretor da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial –
ABDI/MDIC, coordenou as áreas responsáveis por estudos e o
acompanhamento na implementação de medidas e políticas em diversos
setores industriais. Participou dos comitês de competitividade setoriais.
(2012 a 2015);
Chefe de Gabinete da Presidência da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial – ABDI/MDIC, participou da coordenação na
elaboração do Plano Brasil Maior – PBM e exerceu a função de gestor das
gerências de TI, comunicação e auditoria da ABDI. (2011 a 2012).

ii.

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

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

ii.

iii.

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
0%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:

12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
0%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig

X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Patrícia Grancindo Marques de Assis Bentes
Data nascimento: 11-12-1965
Profissão: Administradora de Empresas
CPF: 810.318.827-15
Cargo eletivo: Membro efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Membro efetivo do
Conselho de Administração.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Não.
Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 0
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;

 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
-Sócia–Diretora da Estatice Holdings (desde outubro/2012) Estruturação visando a captação de recursos para clientes corporativos
via FIDCs, FII, CRA, CRI e outros papéis estruturados. Projetos de
consultoria para o Banco Mundial na estruturação de um modelo de
captação de recursos para um Projeto de Eficiência energética em
parceria com as prefeituras do Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
-Diretora Vice-Presidente do Banco Bracce (março/2011 a
setembro/2012) – Contratação, treinamento eformação de equipe de
relacionamento; definição e execução de estratégias para divulgação e
consolidação da marca do Banco.
-Sócia–Diretora da Hampton Solfise – Rio de Janeiro e São Paulo.
(janeiro/2002 a março/2011) - Estruturação e distribuição de operações
estruturadas para o mercado de capitais.
ii.

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

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

iii.

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho

de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
22%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
Membro do Comitê te Estratégia
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.
0%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:

c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
Consultora do Banco Mundial em projetos de eficiência energética
entre 2013 a 2015.

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Paulo Roberto Reckziegel Guedes
Data nascimento: 25-10-1961
Profissão: Engenheiro Civil
CPF: 400.540.200-34
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Não
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 03
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Diretor da Andrade Gutierrez Concessões S.A., desde 2000 e Co-Presidente
da empresa desde 2012.
Diretor da Andrade Gutierrez Participações S.A., desde 2011.
Diretor da AGC Energia S.A. desde 2010.
Vice-Presidente de Investimentos da Holding Andrade Gutierrez S.A., desde
2012.
Membro dos Conselhos de Administração da Dominó Holdings, Water Port
e Companhia Operadora de Rodovias S.A..
Membro Suplente do Conselho de Administração (até 2010) e Membro
Efetivo do Conselho de Administração da CCR S.A., desde 2011.

Membro Suplente do Conselho de Administração da Light S.A. e Light
Serviços de Eletricidade S.A, de 2006 a 2012.
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética
de Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão
S.A., desde 2010.
Membro Efetivo do Conselho de Administração da BRIO – SPE Holding
Beira-Rio S.A., desde 2012.
Membro efetivo do Conselho de Administração da SAAG Investimentos S.A.,
desde junho de 2014.
Membro efetivo do Conselho de Administração da Andrade Gutierrez S.A.,
desde fevereiro de 2016.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Diretor e Co-Presidente da Andrade Gutierrez Concessões S.A..
Membro Suplente do Conselho de Administração (de 2002 a 2010) e
Membro Efetivo do Conselho de Administração da CCR S.A. (desde 2010).
Membro Suplente do Conselho de Administração da Light S.A. e Light
Serviços de Eletricidade S.A. (de 2006 a 2012).
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética
de Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão
S.A..

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

iii.

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
44%

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro dos Comitês de Estratégia do Conselho de
Administração, e de Comitê de Govenança Corporativa e Sustentabilidade.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo.

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não

X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
A Andrade Gutierrez Engenharia S.A, que presta serviços para
empresas do Grupo Cemig, participa do Grupo Andrade Gutierrez,
do qual a AGC Energia S.A. participa. Ambas as empresas são
controladas pela Andrade Gutierrez S.A.. Entretanto, não existe
relação de subordinação entre os membros dos Conselhos de
Administração da CEMIG indicados pela AGC Energia S.A. e a
Andrade Gutierrez Engenharia S.A..
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Ricardo Coutinho Sena
Data nascimento: 04-03-1948
Profissão: Engenheiro Civil
CPF: 090.927.496-72
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Não.
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 01
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Andrade Gutierrez Concessões S.A.
Holding de investimentos em concessões de obras e serviços públicos e
de participação em empresas deste segmento. Atua no desenvolvimento
de oportunidades de investimentos e na posterior gestão desses
investimentos, através da participação nos órgãos da governança das
empresas investidas.
 De 2000 até agosto/2012: Presidente: responsável pela condução dos
negócios da Companhia
 De 2000 até a presente data: membro do Conselho de Administração,
com participação no colegiado responsável pelo acompanhamento dos
resultados e pela orientação estratégica da Companhia.

Andrade Gutierrez Concessões S.A.
Holding de investimentos em concessões de obras e serviços públicos e
de participação em empresas deste segmento. Atua no desenvolvimento
de oportunidades de investimentos e na posterior gestão desses
investimentos, através da participação nos órgãos da governança das
empresas investidas.
De 2000 até agosto/2012: Presidente: responsável pela condução dos
negócios da Companhia
 De 2000 até a presente data: membro do Conselho de Administração,
com participação no colegiado responsável pelo acompanhamento dos
resultados e pela orientação estratégica da Companhia.
Andrade Gutierrez S.A.
Holding do Grupo Andrade Gutierrez, responsável pela orientação
estratégica a todos os negócios do Grupo, nas áreas de Engenharia e de
Concessões.
 Até agosto/2012: Vice-Presidente de Investimentos (cargo exercido
cumulativamente com o de Presidente da Andrade Gutierrez Concessões
S.A.)
 De agosto/2012 a fevereiro/2014: Membro do Comitê Executivo, órgão
de apoio ao Conselho de Administração, responsável pela análise
detalhada dos assuntos a serem deliberados pelo Conselho e pelo
acompanhamento mais próximo da condução dos negócios do Grupo.
 A partir de junho/2015: Presidente, responsável pela condução
executiva dos negócios do Grupo (cargo exercido cumulativamente ao de
Presidente da Andrade Gutierrez Engenharia S.A.)
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (ex-Construtora Andrade Gutierrez
S.A.)
Empresa construtora, com atuação em diversos campos da construção
pesada em diversos países do mundo.
 De 2000 até agosto/2012: Presidente: responsável pela condução dos
negócios da Companhia
 De 2000 até a presente data: membro do Conselho de Administração,
com participação no colegiado responsável pelo acompanhamento dos
resultados e pela orientação estratégica da Companhia.
Atividades exercidas: representa a Andrade Gutierrez Concessões nos
conselhos de administração da CCR – holding de Concessionárias de
Rodovias, da DOMINÓ – holding que possui participação acionária na
SANEPAR – Cia. de Saneamento do Estado do Paraná, da Quiport –
Concessionária do Aeroporto Internacional de Quito – Equador, do
Conselho Consultivo da ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias, da Telemar Participações S.A. e da Contax Participações S.A.
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética
de Minas Gerais, da Cemig Distribuição S.A. e da Cemig Geração e
Transmissão S.A., desde 2010.
 A partir de fevereiro de 2014: Presidente, responsável pela condução
de todos os negócios da empresa.
AGC Energia S.A.

Empresa de investimentos, subsidiária da Andrade Gutierrez Concessões,
detentora de participação no capital da CEMIG – Companhia Energética de
Minas Gerais S.A.
 Até agosto/2012: Diretor
Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas:

 CCR S.A.: até julho/2015 (membro efetivo)
 CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais S.A., CEMIG
Distribuição S.A. e CEMIG Geração e Transmissão S.A.: até abril/2015
(membro efetivo)
Water Port S.A. – Engenharia e Saneamento: até agosto/2012
(membro suplente)
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Andrade Gutierrez Concessões S.A.: Presidente e membro efetivo do
Conselho de Administração
CCR S.A.: membro efetivo do Conselho de Administração
CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais S.A., CEMIG Distribuição
S.A. e CEMIG Geração e Transmissão S.A.: membro efetivo do Conselho de
Administração
Light S.A. e Light Serviços de Eletricidade S.A.: membro efetivo do Conselho
de Administração
Telemar Participações S.A.: membro efetivo do Conselho de Administração
CTX Participações S.A.: membro efetivo do Conselho de Administração
SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná S.A.: membro efetivo do
Conselho de Administração

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

qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever: réu em ação penal nº 020747755.1999.4.02.5102, proposta perante a Justiça Federal de Niterói – 2ª
Região, que tem como objeto uma operação de captação de recursos, por
meio de aquisição de Títulos do Tesouro Norte Americano (T-Bills),
realizada pela Ponte no ano de 1997, para custear as operações e
investimentos da Ponte Rio-Niterói. Reputou-se, na ação penal, que a
referida operação teria configurado a suposta prática das condutas
tipificadas no art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/1990; no parágrafo único
do art.22, da Lei 7.492/1986; e no § 1º, incisos I e II, do art. 1º, da Lei
9.613/1998, sendo incluído no pólo passivo da ação por integrar o
Conselho de Administração da Ponte no ano de 1997, ou seja, à época da
operação de captação de recursos. Na fase de instrução do feito,
demonstrou-se (i) que todos os tributos e multas considerados devido
pela operação haviam sido recolhidos pela Ponte; e (ii) que o CARF havia,
em decisão transitada em julgado, entendido por cancelar a autuação
que exigia a retenção de imposto de renda na fonte, porque a Ponte

comprovou que as remessas de valores ao exterior destinaram-se ao
pagamento das obrigações com a operação de captação de recursos no
exterior. Na sentença do processo criminal de primeiro grau, (i) foi
reafirmada a decisão proferida no curso do processo, que extinguiu a
punibilidade dos crimes tipificados no art. 1º, incisos I e II, da Lei
8.137/1990, por força do pagamento dos tributos; (ii) a ação foi julgada
parcialmente procedente, absolvendo-me e os demais réus em relação às
condutas tipicadas no art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/1990 e no § 1º,
incisos I e II, do art. 1º, da Lei 9.613/1998, mas, porém, condenando-nos,
em caráter não definitivo, pela suposta conduta prevista no parágrafo
único, do art. 22, da Lei 7.492/1986, a despeito do quanto decidido pela
CARF. Contra essa sentença, foi interposto recurso da apelação, que
aguardo julgamento pelo Tribunal Reginonal Federal da 2ª Região.
ii.

iii.

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
34%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo

0%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
A Construtora Andrade Gutierrez S.A, que presta serviços para
empresas do Grupo Cemig, participa do Grupo Andrade Gutierrez,
do qual a AGC Energia S.A. participa. Ambas as empresas são
controladas pela Andrade Gutierrez S.A.. Entretanto, não existe
relação de subordinação entre os membros dos Conselhos de
Administração da CEMIG indicados pela AGC Energia S.A. e a
Construtora Andrade Gutierrez S.A..
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Ricardo Wagner Righi de Toledo
Data nascimento: 01-09-1957
Profissão: Administrador
CPF: 299.492.466-87
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.

Membro independente: Sim
Número de mandatos consecutivos: 01
a. Mini-currículo, contendo:
i.

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

Codemig – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais S.A
 Diretor – 2015 a atual
Innovare Consultoria Ltda Economista
 Consultor Independente – Desde 2012 a 2014
Usiminas S.A.
 Diretor de Planejamento Estratégico, Fusões & Aquisições e
Alianças Estratégicas – 2008 a 2012
Banco Bonsucesso S/A
 Vice-presidente – 2005 a 2008
Banco Simples S/A
 CEO – 2002 a 2005
Banco Itaú-Banestado S/A
 Diretor – 2000 a 2002
Banco Itaú S/A
 Superintendente – 1997 a 2002
Banco do Estado de Minas Gerais S/A – BEMGE
 Superintendente – 1980 a 1997
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Vodafone Brasil S/A – Membro do Conselho de Administração

IAS – Indústria Aeronautica e Serviços S/A – Membro do Conselho de
Administração
Usiminas S.A – Diretor
Banco Bonsucesso S.A – Diretor Vice-Presidente
Banco Simples S.A. – Principal executivo
Banco Itaú-Banestado S.A. – Diretor
Banco Itaú S.A. – SuperintendenteBanco Benge S.A. – Superintendente

Mineração Usiminas S.A. – Membro do Conselho de Administração
Soluções Usiminas S.A. – Membro do Conselho de Administração
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos
últimos 5 anos:
i.

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

ii.

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

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no

mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
88%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro dos Comitês de Finanças, Crédito e Risco, e do Comitê de
Apoio ao Conselho de Administração..
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo
100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

b) com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo
Andrade Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s): A
Usiminas é cliente corporativo da Cemig

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Samy Kopit Moscovitch
Data nascimento: 09-01-1962
Profissão: Economista
CPF: 432.564.816-04
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 01
a. Mini-currículo, contendo:
i.

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

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

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

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

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

v.

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

vi.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
94%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de

risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo
0%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais e a AGC Energia S.A. (empresa do grupo
Andrade Gutierrez);
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
X não

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

12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Saulo Alves Pereira Júnior
Data nascimento: 13-01-1971
Profissão: Engenheiro Eletricista
CPF: 787.495.906-00
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Não.
Membro independente: Não
Número de mandatos: 03
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios
com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Em 2000 iniciou suas atividades no grupo Andrade Gutierrez como
principal gestor de contratos da Andrade Gutierrez Engenharia S.A. na
área de Telecomunicações no Rio de Janeiro. Desde 2004, atua como
Diretor Comercial da Andrade Gutierrez Engenharia S.A., no
desenvolvimento de novos negócios com foco no Setor Elétrico. Em 2007
desligou-se da Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e passou a exercer
funções na Andrade Gutierrez Concessões S.A. participando ativamente da
consolidação do grupo no Setor Elétrico. A partir de 2014, assumiu a VicePresidência de Relações Corporativas e Negócios Estratégicos da Andrade
Gutierrez S.A., tendo a Cemig como um ativo estratégico para o grupo.
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética
de Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão
S.A., desde 2010.
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Santo Antônio Energia
S.A., desde 2012.

Membro Efetivo do Conselho de Administração da Andrade Gutierrez S.A.,
desde fevereiro de 2016.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia Energética
de Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão
S.A..
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Santo Antônio Energia
S.A., desde 2012.

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

iii.

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
84%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O Conselheiro é membro dos Comitês de Apoio; de Estratégia; e, de
Desenvolvimento de Negócios e Controle Empresarial de Controladas e Coligadas
do Conselho de Administração.

12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo
100%
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
A Andrade Gutierrez Engenharia S.A., que presta serviços para
empresas do Grupo Cemig, participa do Grupo Andrade Gutierrez,
do qual a AGC Energia S.A. participa. Ambas as empresas são
controladas pela Andrade Gutierrez S.A.. Entretanto, não existe
relação de subordinação entre os membros dos Conselhos de
Administração da CEMIG indicados pela AGC Energia S.A. e a
Andrade Gutierrez Engenharia S.A..
12.5. Informações sobre o Conselheiro de Administração:
Nome: Tarcísio Augusto Carneiro

Data nascimento: 10-06-1960
Profissão: Engenheiro Civil
CPF: 372.404.636-72
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 12-05-2017
Data da posse: 12-05-2017
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Não
Membro independente: Não
Número de mandatos consecutivos: 03
a. Mini-currículo, contendo:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que
integram (i) as empresas Cemig, ou (ii) de seus sócios com
participação, direta ou indireta, de pelo menos 5% (ON ou PN).
É empregado do Grupo Andrade Gutierrez desde 20 de dezembro de 1988,
onde atuou na Construtora Andrade Gutierrez S.A., no Departamento de
Concorrências, na área de estudos econômico-financeiros até dezembro de
1998.
Em janeiro de 1999, foi transferido para a Andrade Gutierrez Concessões
S.A., onde atua como Executivo da Empresa.
Atuou como membro suplente do Conselho Fiscal da CCR S.A. de 16 de
fevereiro até 21 de outubro de 2011. Passou a membro suplente do
Conselho de Administração da CCR S.A. a partir de 25 de novembro de
2011.
Atuou como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia
Energética de Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A, e Cemig Geração e
Transmissão S.A., de 04 de agosto de 2010 até 28 de abril de 2016, eleito
novamente em 25 de outubro de 2016.
Atua como membro suplente do Conselho de Administração da Andrade
Gutierrez S.A. desde junho de 2016.

ii.

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

Membro Suplente do Conselho de Administração da CCR S.A.
Membro Suplente do Conselho de Administração da CEMIG, Cemig
Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A.
b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos
últimos 5 anos:
i.
ii.

iii.

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

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho
de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato
de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
53%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários:
O conselheiro é membro dos Comitês de Finanças, Auditoria e Riscos e de
Recursos Humanos do Conselho de Administração.
12.8. Fornecer:
Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatuários,
informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse do cargo
100%

12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com:
a) outro(s) administrador(es) da Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
b) administrador(es) de controlada(s), direta ou indiretamente pela Cemig
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a empresa controlada:
c) administrador(es) do Estado de Minas Gerais
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.10. Informar se, em 2014, 2015 e/ou 2016 manteve relação de subordinação:
a) com sociedade(s) controlada(s), direta ou indiretamente, pela Cemig;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
b) com o Estado de Minas Gerais;
X não
□ sim - Se sim, descrever a relação:
c) e, caso seja relevante, com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Cemig,
de suas controladas, do Estado de Minas Gerais, controladoras ou
controladas de algum destes.
□ não
X sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):
A Construtora Andrade Gutierrez S.A, que presta serviços para
empresas do Grupo Cemig, participa do Grupo Andrade Gutierrez,
do qual a AGC Energia S.A. participa. Ambas as empresas são
controladas pela Andrade Gutierrez S.A.. Entretanto, não existe
relação de subordinação entre os membros dos Conselhos de
Administração da CEMIG indicados pela AGC Energia S.A. e a
Construtora Andrade Gutierrez S.A..
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