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 da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig a realizar-se em 23 de
julho de 2018, às 10 horas, na sede social, na Av. Barbacena, 1.219, 23º andar, em Belo
Horizonte-MG, a fim de deliberar-se sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal
indicados pelo acionista majoritário, para cumprirem o restante do mandato em curso.
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 481/2009, 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 art. 126 da Lei nº 6.404/1976, e alterações posteriores, e do §2º do art. 10 do
Estatuto Social, exibindo, no ato, ou depositando previamente na sede social da
Companhia, preferencialmente até 19 de julho de 2018, o comprovante de titularidade das
ações expedido pela instituição financeira depositária acompanhado do documento de
identidade e procuração com poderes especiais, na Superintendência da Secretaria Geral e
Executiva Empresarial da Cemig, na Av. Barbacena, 1219, 23º andar, em Belo HorizonteMG.
Belo Horizonte, 19 de junho de 2018.

Adézio de Almeida Lima
Presidente do Conselho de Administração

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 23-07-2018, ÀS 10 HORAS.
Eleição dos membros do Conselho Fiscal, indicados pelo acionista majoritário, para
cumprirem o restante do mandato em curso
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12.5. Informações sobre o Conselheiro Fiscal:
Nome: José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Data nascimento: 05-10-1948
Profissão: Economista
CPF: 098044046-72
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 23-07-2018
Data da posse: 23-07-2018
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Indicação se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não se aplica
Número de mandatos consecutivos: 0
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico da Companhia, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores
mobiliários da Companhia.
Prefeitura de Belo Horizonte
 Secretário de Finanças – janeiro/2006 a julho/2012.
PBH Ativos S/A
 Presidente – março/2009 a julho/2014.
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Assessor – abril/2013 a dezembro/2014.
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
 Assessor – abril/2013 a dezembro/2014.
Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, desde janeiro/2015;
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas GeraisCemig, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A., de 22-01-2015 a
30-04-2018
Membro do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica
S.A. – TAESA, desde outumbro/2015;
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas.
Membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas GeraisCemig, Cemig Distribuição S.A., e Cemig Geração e Transmissão S.A., de 22-01-2015 a
30-04-2018
Membro do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica
S.A. – TAESA, desde novembro/2015;
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a. 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 000471151.2008.4.01.3800), 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.
0%
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
0%
12.8. 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
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□ 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 2015, 2016 e/ou 2017 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: 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 Fiscal:
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: 23-07-2018
Data da posse: 23-07-2018
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Indicação se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não se aplica
Número de mandatos consecutivos: 0
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
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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. janeiro/2015 a
abril/2018
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. janeiro/2015 a
abril/2018
a. 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 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
0%
12.8. 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,
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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 2015, 2016 e/ou 2017 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:
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 Fical:
Nome: Camila Nunes da Cunha Pereira Paulino
Data nascimento: 09-08-1982
Profissão: Relações Públicas
CPF: 053.194.916-89
Cargo eletivo: Membro Efetivo
Data de eleição: 23-07-2018
Data da posse: 23-07-2018
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Indicação se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não se aplica
Número de mandatos consecutivos: 0
Fornecer:
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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).
Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig
Cemig Geração e Transmissão S.A.-Cemig GT
Cemig Distribuição S.A.-Cemig D
Período: 12-05-2017 a 30-04-2018
Cargo: Membro efetivo do Conselho Fiscal
Assessora da Presidência da COPANOR/MG, desde setembro/2016
Atividades desenvolvidas: melhorias dos processos de gestão – SAP, comunicação
interna, planejamento e estruturação de projetos de tecnologia, análise de impactos,
suporte e organização de treinamentos para melhorias do sistema SAP;
Via Consultoria Indra Company/COPASA/MG – setembro/2009 a setembro/2016
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas.
Assessora da Presidência da COPANOR/MG
Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig
Cemig Geração e Transmissão S.A.-Cemig GT
Cemig Distribuição S.A.-Cemig D
Período: 12-05-2017 a 30-04-2018
Cargo: Membro efetivo do Conselho Fiscal
a. 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%
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12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
0%
12.8. 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 2015, 2016 e/ou 2017 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 Fiscal:
Nome: Helvécio Miranda Magalhães Júnior
Data nascimento: 28-05-1963
Profissão: Médico
CPF: 561.966.446-53
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 23-07-2018
Data da posse: 23-07-2018
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Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Indicação se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não se aplica
Número de mandatos consecutivos: 0
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. De 22/01/2015 a
30/04/2018.
Conselho de Administração da Parati S.A. – Participações em Ativos de Energia
Elétrica de 30-04-2015 a 31-10-2016.
Conselho de Administração da RME – Rio Minas Energia Participações S.A., desde 3110-2016.
Conselho de Administração da Luce Empreendimentos e Participações S.A., de 31-102016 a 29-12-2017.
Conselho Fiscal da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, desde 2604-2018.
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. De 22-01-2015 a
30-04-2018.
Conselho Fiscal da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.-Taesa, desde 26-042018.

a. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal;
X não
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□ sim - Se sim, descrever:
ii.

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.6. 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 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
0%
12.8. 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 2015, 2016 e/ou 2017 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):
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Conselheiro de Administração da Parati S.A.
b. com o Estado de Minas Gerais;
□ 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 Fiscal:
Nome: Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve
Data nascimento: 26-02-1976
Profissão: Advogada
CPF: 037.964.286-73
Cargo eletivo: Membro suplente
Data de eleição: 23-07-2018
Data da posse: 23-07-2018
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020.
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não.
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Indicação se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não se aplica
Número de mandatos consecutivos: 0
Fornecer:
a. Mini-currículo, contendo:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome da empresa;
 cargo e funções inerentes ao cargo;
 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) as empresas
Cemig, ou (ii) de seus sócios com participação, direta ou indireta, de pelo
menos 5% (ON ou PN).
Subsecretária de Estado da Casa Civil do Estado de Minnas Gerais - desde
janeiro/2017;
Membro do Conselho Fiscal da Cemig, Cemig D e Cemig GT (maio/2017 a abril/2018)
Membro Membro do Conselho de Administração da MGI (abril/2017 a abril/2018);
Membro do Conselho Fiscal da COPASA (desde abril/2018)
Auditora-Geral do Município de Belo Horizonte – maio/2014 a dezembro/2016,
coordenação de auditores;
Procuradora-Geral Adjunta do Município de Belo Horizonte, em substituição –
dezembro/2012 a outubro/2013;
Gerente de Atividades de Controle Externo da procuradoria-Geral do Município de Belo
Horizonte – julho/2012 a maio/2014;
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Assessora Jurídica da Procuradoria-Geral do Município de Minas Gerais –
fevereiro/2009 a julho/2012.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas.
Membro do Conselho Fiscal da Cemig, Cemig D e Cemig GT (maio/2017 a
abril/2018)
Membro Membro do Conselho de Administração da MGI (abril/2017 a
abril/2018);
Membro do Conselho Fiscal da COPASA (desde abril/2018)
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 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:
0%
12.8. 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
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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 2015, 2016 e/ou 2017 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 Fiscal:
Nome: Wieland Silberschneider
Profissão: Economista
CPF: 451.960.796-53
Data nascimento: 03-11-1960
Cargo eletivo: Membro Suplente
Data de eleição: 23-07-2018
Data da posse: 23-07-2018
Prazo do mandato: até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: Sim.
Indicação se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não se aplica
Número de mandatos consecutivos: 0
Fornecer:
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
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ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas.
a. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenha ocorrido nos últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;
X não
□ sim - Se sim, descrever:
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer.
X não
□ sim - Se sim, descrever:
12.9. Informar se possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
com:
a. outro(s) administrador(es) da Cemig
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;
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.
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X não
□ sim - Se sim, descrever a relação e a(s) sociedade(s):

Membros Efetivos

Membros Suplentes

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Helvécio Miranda Magalhães Júnior
Marco Antônio de Rezende Teixeira
Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve
Camila Nunes da Cunha Pereira Paulino Wieland Siberschneider

