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COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG 

COMPANHIA ABERTA  

 

CNPJ 17.155.730/0001-64 

NIRE 31300040127 

 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA-AGE A SER REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022, ÀS 11 HORAS, E DE FORMA 

EXCLUSIVAMENTE DIGITAL. 

 

Senhores Acionistas: 

 

O Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig (“Companhia” e 

“Cemig”) propõe que seja encaminhada, à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a seguinte 

proposta: 

 

(i) Recomposição do Conselho de Administração da Companhia, haja vista a renúncia de 

membro desse colegiado, eleito pelo instituto do voto múltiplo, indicado pelo acionista 

minoritário, FIA Dinâmica (Anexo I);  

 

(ii) Recomposição do Conselho Fiscal, haja vista a renúncia de membro suplente desse 

colegiado, indicado pelo acionista majoritário, Estado de Minas Gerais (Anexo II); e  

 

(iii) Revisão da remuneração Global da Administração, (Anexo III). 

 

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, 30 de agosto de 2022. 

 

 

 

Márcio Luiz Simões Utsch 

Presidente do Conselho de Administração 
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ANEXO I 

 

 

Proposta de eleição de membros do Conselho de Administração de Administração. 

 

O Conselho de Administração da Cemig é um órgão de deliberação colegiada, composto por 09 

(nove) membros. 

 

De acordo com o §7º, do Art. 141 da Lei 6404/76, sempre que cumulativamente, a eleição do 

Conselho de Administração se der pelo sistema de voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias 

ou preferenciais exercerem o direito de eleger conselheiro, será assegurado ao acionista ou a grupo 

de acionistas vinculados por acordo de votos que detenham mais de 50% (cinquenta por cento) 

do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto o direito de eleger conselheiros em 

número igual ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais um, independentemente do número de 

conselheiros que, segundo o estatuto, componha o órgão. 

 

Em razão da renúncia apresentada por membro do Conselho de Administração, Sr. Marcelo 

Gasparino da Silva, eleito na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2022, pelo sistema do 

voto múltiplo, a Companhia recebeu do acionista majoritário Estado de Minas Gerais (“EMG”) e dos 

acionistas minoritários Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia S.A. (“FIA Dinâmica 

Energia”) e BNDES Participações S.A. (“BNDESPar”), indicação de candidatos para comporem o 

Conselho de Administração, a serem eleitos na Assembleia Geral Extraordinária.  

 

Adicionalmente, registra-se que o acionista FIA Dinâmica Energia solicitou, previa e oportunamente, 

a adoção do voto múltiplo para a citada Assembleia Geral Extraordinária. 

 

Não haverá eleição do membro representante dos acionistas preferencialistas e do membro 

representante dos empregados, tendo em vista que a estes não se aplica o processo de eleição 

por meio do voto múltiplo. 

 

Desta forma, propõe-se eleição dos membros do Conselho de Administração para recompor 

referido colegiado a fim de cumprirem o restante do atual mandato, ou seja, até a realização da 

Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício de 2023, conforme quadro a 

seguir. 

 

 

Candidatos indicados ao Conselho de Administração. 

ICVM 480/09 – Anexo 24 – Itens 12.5 a 12.10 
 
 

Márcio Luiz Simões Utsch  (majoritário – Estado de Minas Gerais) 

Jaime Leoncio Singer  (majoritário – Estado de Minas Gerais)  

Marcus Leonardo Silberman (majoritário – Estado de Minas Gerais) 

José Reinaldo Magalhaes    (majoritário – Estado de Minas Gerais) 

Afonso Henriques Moreira Santos      (majoritário – Estado de Minas Gerais) 

Ricardo Menin Gaertner (majoritário – Estado de Minas Gerais) 

Paulo Cesar de Souza e Silva (minoritários – BNDES Participações S.A.) 

Roger Daniel Versieux (minoritários - FIA Dinâmica Energia) 

Raphael Pereira Teixeira da Silva (minoritários - FIA Dinâmica Energia) 

Aloisio Macário Ferreira de Souza (minoritário - FIA Dinâmica Energia) 
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12.5  

Márcio Luiz Simões Utsch 
a. nome 

b. data nascimento 09/02/1959 

c. profissão Advogado 

d. CPF ou passaporte 220.418.776-34 

e. cargo eletivo ocupado Conselheiro de Administração 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse 29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Conselheiro de Administração 

j. se foi eleito pelo controlador ou não Sim 

k. membro independente / critério Sim – IBGC/Dow Jones 

l. número de mandatos consecutivos 2 

m. Informações sobre:  

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

Conselheiro de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG desde 25 de março de 
2019; Presidente (CEO) Alpargatas S/A de 27 de outubro de 1997 a 31 de dezembro de 2018. 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor 

Conselheiro da HapVida; Conselheiro do Martins; Conselheiro da  SBF;  Advisory Board: Bauducco e Grupo 
Mantiqueira. 

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

i. qualquer condenação criminal Não 

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

Não 

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% 
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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 

 
É membro do Comitê de Estratégia e Finanças – COMEF (Não estatutário); Comitê de Recursos Humanos – 
CRH (não estatutário) 

 
 

12.5  
Jaime Leoncio Singer 

a. nome 

b. data nascimento 03/01/1966 

c. profissão Economista 

d. CPF ou passaporte 352.705.005-15 

e. cargo eletivo ocupado Conselheiro de Administração 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse   29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Não 

j. se foi eleito pelo controlador ou não Não 

k. membro independente / critério  Sim – Dow Jones 

l. número de mandatos consecutivos 1 

m. Informações sobre  
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i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

Executivo “C- Level” em Companhias de Capital Aberto (2013-2019) CIELO S.A. – Pagamentos/Adquirência 
(2016-2019); e MARFRIG GLOBAL FOODS - Alimentos/Agronegócio/Proteína Animal (2013-2015). Mandatos 
atuais em conselho de administração e comitês: (i) Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa 
(Abril 2022 – presente) – Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos; (ii) Cruzeiro 
do Sul Educacional (Março 2022 – presente) – Coordenador do Comitê de Finanças e M&A;  (iii) Companhia 
Energetica de Minas Gerais – Grupo Holding, Geração e Transmissão- (Fevereiro 2022- presente) – Membro 
do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Desinvestimentos e Investimentos e Membro do 
Comitê de Riscos; (iv) Taesa– Transmissora A.de Energia Elétrica/Transmissão Energia Elétrica (Abr 2021 – 
presente) - Membro do Conselho de Administração indicado pela acionista Cemig, Coordenador do Comitê de 
Estratégia, Governança e Recursos Humanos; e (v) Naturgy/CEG – Infraestrutura/Distribuição de gás (Dez 2020 
-presente) Membro Independente do Conselho de Administração. 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor 

Conforme item i acima. 

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

i. qualquer condenação criminal Não 

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

Não 

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 12.5 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 

 
Comitê de Desinvestimentos e Investimentos – CDI (não estatutário) e Comitê de Riscos – CR (Não 
estatutário) 

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 estatutários, 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%  

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 

a. administradores do emissor Não 

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, 
do emissor 

 
Não 

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

 
Não 

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoreas 
diretas e indiretas do emissor 

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

 
Não 

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em 
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social 

 
Não 

b. controlador direto ou indireto do emissor Não 

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

 
Não 

 
12.5  

Marcus Leonardo Silberman 
a. nome 

b. data nascimento 06/08/1962 

c. profissão Engenheiro 

d. CPF ou passaporte 812.435.887-72 

e. cargo eletivo ocupado Conselheiro de Administração 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse   29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Não 

j. se foi eleito pelo controlador ou não Sim 

k. membro independente / critério Sim – IBGC/Dow Jones 

l. número de mandatos consecutivos 1 

m. Informações sobre:  

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

1-Codemge - Conselho de Administracao, de Março 2021-Presente; 2- Itiquira Acquisition Corp (NASDAQ: 
ITQRU), Chief Financial Officer, de Fevereiro 2021-Presente; 3 - CH Global Capital, Sócio, de Abril 2019-
Presente; 4 – Bank of America, Managing Director, Co-Head Latin America M&A, de Setembro 2014-Marco 
2019; 5 - Credit Suisse - Managing Director, Co-Head Emerging Markets M&A, Janeiro 2011-Setembro 2014; 
6 - Managing Director, Head of Latin America M&A, Janeiro 2006 – Dezembro 2010, Director, M&A Group, 
January 2003 – Dezembro 2005; Vice-President, M&A Group, January 2000 – Dezembro 2002; 7 – 
Companhia Energética de Minas Gerais – Conselheiro de Administração desde fevereiro de 2022; 8 – BR 
Malls – Conselheiro de Administração desde maio de 2022. 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor 

Conforme item i acima. 

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



 
 

 7 Classificação: Público 

i. qualquer condenação criminal Não 

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

Não 

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 12.5 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 

 
É membro do Comitê de Estratágia e Finanças – COMEF (Não estatutário) e do Comitê de Desinvestimentos e 
Investimentos – CDI (Não estatutário) 

 
 

12.5  
José Reinaldo Magalhães 

a. nome 

b. data nascimento 06/01/1956 

c. profissão Economista 

d. CPF ou passaporte 227.177.906-59 

e. cargo eletivo ocupado Conselheiro de Administração 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse   29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Conselheiro de Administração 

j. se foi eleito pelo controlador ou não Sim 

k. membro independente / critério Sim - Dow Jones 

l. número de mandatos consecutivos   2 

m. Informações sobre  
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i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

Conselheiro de Administração, membro dos Comitês de Recursos Humanos e do Comitê de Estratégia e 
Finanças da Companhia Energética de Minas Gerais, desde março de 2019; Conselheiro de Administração e 
membro do Comitê de Finanças e Comitê de Auditoria na Taesa, desde abril de 2021; Membro do Conselho 
de Administração da Jereissati Participações S.A. de abril de 2017 até abril de 2021; Membro do Conselho de 
Administração desde maio de 2021; . 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor 

Conforme item i acima. 
 

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

i. qualquer condenação criminal Não 

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

Não 

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 12.5 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 

É membro do Comitê de Recursos Humanos – CRH e do Comitê de Estratégia e Finanças - COMEF (não 
estatutário) 

 
12.5  

Afonso Henriques Moreira Santos 
a. nome 

b. data nascimento 01/04/1957 

c. profissão Engenheiro Eletricista 

d. CPF ou passaporte 271.628.506-34 

e. cargo eletivo ocupado Conselheiro de Administração 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse   29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Não 

j. se foi eleito pelo controlador ou não Sim 

k. membro independente / critério   Sim – IBGC/Dow Jones 
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l. número de mandatos consecutivos 1 

m. Informações sobre:  

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

Professor (aposentou-se como professor titular) da Universidade Federal de Itajubá de 02/011980 a 
31/03/2016; Sócio/engenheiro (consultoria e projeto) da iX Estudos e Projetos Ltda. de 30/10/2007 a 
30/04/2019; Conselheiro Light S.A/Conselho de Administração de 30 de abril de 2019 a 11 de dezembro de 
2019; Conselheiro de Administração da Cemig desde julho 2020 e membro do Comitê de Auditoria da Cemig 
desde setembro 2020. 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor 

 
Nenhum cargo de Administração. 

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

i. qualquer condenação criminal Não 

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

 

Não 

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 12.5 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 

 
É membro do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Riscos – CR (Não estatutário). 

 
12.5  

Ricardo Menin Gaertner 
a. nome 

b. data nascimento 20/06/1975 

c. profissão Advogado 

d. CPF ou passaporte 253.726.208-54 

e. cargo eletivo ocupado Conselheiro de Administração 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse 29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Conselheiro de Administração 

j. se foi eleito pelo controlador ou não Sim 
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k. membro independente / critério Sim – IBGC/Dow Jones 

l. número de mandatos consecutivos 1 

m. Informações sobre:  

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

Desde JUN/2019, Sócio da BARBOSA E GAERTNER ADVOGADOS ASSOCIADOS * Investigações independentes 
em companhias, relacionadas a processos de IPO / private placement. * Montagem e revisões periódicas de 
programas de compliance. * Assessoria jurídico-regulatória em processos de revisão tarifárias de serviços 
públicos concedidos. * Modelagem jurídica de marcas próprias no varejo, envolvendo questões societárias, 
tributárias e contratuais. * M&A sell-side de gestora de recursos de terceiros. * Operações imobiliárias 
complexas. Presta serviços jurídicos-regulatórios para a Iguá Saneamento S.A., controladora de 18 
concessionárias de serviços públicos de água e esgotamento sanitário. NOV/2019 – Consultor da FIPECAFI – 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS * Processos de revisão tarifária 
de concessionárias de serviços públicos. * Processos de reequilíbrio econômico-financeiro de tarifas de 
serviços públicos. * Auditoria em contratos de concessão. * Modelagem jurídico-regulatória de processos de 
privatização de serviços públicos. Presta assessoria regulatória para a EMBASA – Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento. DIRETOR JURÍDICO da J&F INVESTIMENTOS S.A., de Mar/2014 – Out/2018 * Gestão de estrutura 
societária do Grupo J&F, com dezenas de entidades jurídicas, on-shore e off-shore, em diferentes linhas de 
negócio, incluindo financeiro, celulose, mídia, higiene e limpeza, infraestrutura, laticínios e calçados. * Gestão 
do relacionamento societário com os ativos investidos e com acionistas: assembleias, reuniões de conselho de 
administração, orientações de voto, conforme regras de governança, accountability, reports, demonstrações 
financeiras e auditorias independentes. * Aquisições primárias e secundárias de ativos de infraestrutura: (i) 
M&A buy-side de usina térmica; (ii) licitação para construção e operação de linhas de transmissão de energia 
elétrica; (iii) licitação para construção e operação de parques de energia eólica, com posterior execução de 
seguros down payment e performance bond; (iv) licitação para O&M de rodovia; e (v) licitação para concessão 
de serviços de saneamento básico. * Projeto greenfield no segmento financeiro de meios de pagamento. * 
Gestão de contencioso: (i) carteira de recuperação de crédito; (ii) contencioso ativo e passivo estratégico; (iii) 
arbitragens nacionais e internacionais ligadas a operações de M&A; (iv) trabalhista; e (v) contencioso de massa 
e metodologia de provisão de passivos. * M&A sell-side de controle de 2 ativos, e de stake não-controlador de 
1 ativo, no segundo semestre de 2017, no valor total de USD3,5 Bi. * Ofertas públicas de alienação de controle 
e de delisting. * Operações jurídicas com mercado financeiro (crédito e seguro) e de capitais. * Gestão de crise: 
(i) ações populares e ações civis públicas; (ii) arbitragens societárias; (iii) relacionamento institucional com MPF 
e Poder Judiciário; (iv) comunicação corporativa; (v) investigações internas e auditorias shadow. PRESIDENTE 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Ago/2017 – Dez/2018 * Cumprimento das obrigações do acordo de 
leniência da J&F. * Programa de desinvestimento da J&F. * Negociação com acionistas de ativos relevantes. 
DIRETOR PRESIDENTE Ago/2017 – Nov/2017 * Homologação do acordo de leniência da J&F perante o Poder 
Judiciário. * Estabelecimento das Instruções iniciais para o cumprimento do acordo de leniência da J&F. * 
Membro do Conselho de Administração da Cemig e membro do Comitê de Riscos desde abril de 2022. 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor 

 
 

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

i. qualquer condenação criminal Não 
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ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas  
Não 

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

Não 

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 12.5 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 

É membro do Comitê de Desinvestimento e Investimento (Não estatutário) – CDI e do Comitê de Riscos – CR 
(Não estatutário) 
 

 

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 estatutários, 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% 

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 

a. administradores do emissor Não 

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, 
do emissor 

 
Não 

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

 
Não 

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas 
e indiretas do emissor 

 
Não 

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

 
Não 

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em 
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social 

 
Não 

b. controlador direto ou indireto do emissor Não 

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

 
Não 

 
12.5  
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a. nome Paulo Cesar de Souza e Silva 

b. data nascimento 08/10/1955 

c. profissão Economista 

d. CPF ou passaporte 032.220.118-77 

e. cargo eletivo ocupado Conselheiro de Administração 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse   29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Não 

j. se foi eleito pelo controlador ou não   Não 

k. membro independente / critério   Sim – IBGC/Dow Jones 

l. número de mandatos consecutivos 1 

m. Informações sobre:  

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

 Membro do Conselho de Administração da Cemig desde Agosto de 2020; Membro do Conselho de 
Administração da Petrobras de Agosto de 2020 a Abril de 2021; Diretor Presidente Embraer - 1997-2019; 
Conselheiro no Grupo Águia Branca - desde 2019; Membro do Conselho de Administração da Transpetro de 
março de 2020 a agosto de 2020; Membro do Conselho de Administração do Instituo Millenium desde Abril 
de 2020. 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor 

Conforme item i acima. 

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

i. qualquer condenação criminal Não 

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

 

 

Não 
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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 12.5 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 

 
É membro do Comitê de Recursos Humanos – CRH (Não estatutário), do Comitê de Desinvestimentos e 
Investimentos – CDI (Não estatutário) e do Comitê de Riscos (Não estatutário) 

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 estatutários, 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% 

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 

a. administradores do emissor Não 

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, 
do emissor 

 
Não 

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

 
Não 

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas 
e indiretas do emissor 

 

Não 

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

 

Não 

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em 
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social 

 

Não 

b. controlador direto ou indireto do emissor Não 

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

 

Não 

 
12.5  

Roger Daniel Versieux 
a. nome 

b. data nascimento 20/02/1975 

c. profissão Advogado 

d. CPF ou passaporte 000.072.546-36 
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e. cargo eletivo ocupado Conselheiro de Administração 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse   29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Não 

j. se foi eleito pelo controlador ou não   Não 

k. membro independente / critério   Sim 

l. número de mandatos consecutivos 0 

m. Informações sobre:  

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

Advogado, há 21 anos, atuando em contencioso e consultoria em advocacia corporativa e pública, nas áreas 
do direito administrativo, ambiental, tributário e direito penal econômico, em especial, no setor minerário, 
infraestrutura e sindicatos; Assessor Jurídico concursado da Empresa de Assistência Técnica e extensão Rural 
de Minas Gerais - EMATER-MG. (2005 à 2008), tendo atuado no âmbito do Direito Público, com ênfase em 
licitações, gestão de pessoas no quadro administrativo, contratos públicos e suporte jurídico à diretoria da 
empresa estatal; Advogado Sênior da Vale S/A (2013); Advogado dativo, desde o ano 2010, para pessoas 
hipossuficientes economicamente junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Professor concursado na 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. (2009 à 2013), tendo lecionado nas cadeiras de Processo Penal 
e Civil, Contratos, Direito Internacional Privado e Ética; Professor Responsável do Núcleo de Prática Jurídica 
da UFMS. (2010 à 2011); e Professor de Curso de Pós Graduação no Centro de Direito Internacional – Cedin, 
Belo Horizonte. (2016 e 2020); Membro do Conselho de Administração da Cemig desde Abril de 2022. 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor 

 

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

i. qualquer condenação criminal Não 

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

 

 

Não 
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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 12.5 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 

 
É membro do Comitê de Estaratégia e Finanças – COMEF (Não estatutário) e do Comitê de Desinvestimentos 
e Investimentos – CDI (Não estatutário)  

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 estatutários, 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% 

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 

a. administradores do emissor Não 

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, 
do emissor 

 
Não 

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

 
Não 

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas 
e indiretas do emissor 

 

Não 

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

 

Não 

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em 
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social 

 

Não 

b. controlador direto ou indireto do emissor Não 

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

 

Não 

 
12.5  

Raphael Pereira Teixeira da Silva  
a. nome 

b. data nascimento 26/08/1987 

c. profissão Advogado 

d. CPF ou passaporte   082.864.146-32 
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e. cargo eletivo ocupado Conselheiro de Administração 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse   29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Não 

j. se foi eleito pelo controlador ou não   Não 

k. membro independente / critério    

l. número de mandatos consecutivos 0 

m. Informações sobre:  

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

Coordenador Jurídico do G5 Credijus Fundo de investimentios em Direitos Creditórios desde 2020; 
Advogado sócio da Raphael Teixeira – Sociedade Individual de Advocacia de 2020 a 2022; 
Advogado do Escritório Anastasia – Advogados Associados de 2016 a 2020; 
Advogado do Escritório Antonelli e Advogados Associados de 2011 a 2016 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor 

 

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

i. qualquer condenação criminal Não 

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

 

 

Não 

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 

 
 

Não se aplica 

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 

 
Não se aplica 



 
 

 17 Classificação: Público 

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 estatutários, 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 

 

 
Não se aplica 

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 

a. administradores do emissor Não 

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, 
do emissor 

 
Não 

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

 
Não 

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas 
e indiretas do emissor 

 

Não 

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

 

Não 

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em 
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social 

 

Não 

b. controlador direto ou indireto do emissor Não 

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

 

Não 

 
12.5  

Aloísio Macário Ferreira de Souza 
a. nome 

b. data nascimento 10/04/1960 

c. profissão Contador 

d. CPF ou passaporte 540.678.557-53 

e. cargo eletivo ocupado Conselheiro de Administração 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse   29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Conselheiro de Administração 
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j. se foi eleito pelo controlador ou não Não 

k. membro independente / critério  

l. número de mandatos consecutivos 0 

m. Informações sobre:  

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

Aloisio Macário Ferreira de Souza é Bacharel em Ciências Contábeis. Possui MBA em Gestão de Bancos 
Comerciais e de Investimentos pela Universidade Corporativa do CITIBANK – EUA; MBA em Avaliação de 
Empresas – FUNCEFET; e MBA em Previdência Complementar – Coppead/UFRJ.  Aloisio é Conselheiro Fiscal e 
de Administração Certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foi Vice-Presidente 
de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação da USIMINAS; Coordenador do Capítulo Rio do IBGC; 
Gerente de Governança Corporativa e Participações Minoritárias da PREVI; Gerente de Divisão de Análise e 
Avaliação de Ativos da BB-DTVM; Assessor na Área Internacional do BANCO DO BRASIL; Conselheiro de 
Administração da USIMINAS e da CPFL Energia; Conselheiro Fiscal da ETERNIT, da ELETROBRAS, da CELESC e 
da AMBEV. Atualmente é Conselheiro Fiscal do Banco do Brasil. 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor. 

 

 

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

i. qualquer condenação criminal Não 

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

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

 

 

Não 



 
 

 19 Classificação: Público 

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 

 
 

N/A 

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 

 
N/A 

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 estatutários, 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 

 
 

N/A 

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 

a. administradores do emissor Não 

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, 
do emissor 

 
Não 

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

 
Não 

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas 
e indiretas do emissor 

 

Não 

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

 

Não 

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em 
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social 

Não 

b. controlador direto ou indireto do emissor Não 

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

 

Não 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 Classificação: Público 

 

ANEXO II 

 

 

Proposta de eleição de membro do Conselho de Fiscal Suplente da Companhia pelo Acionista 

Controlador. 

 

O Acionista controlador da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo membro do 

Conselho Fiscal Suplente da Companhia, Sra. Julia Figueiredo Goytacaz Sant´Anna, eleita pela 

Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022, propõe a indicação de sua substituta 

Sra. Luisa Cardoso Barreto para compor o Conselho Fiscal, a fim de cumprir o restante do atual 

mandato, ou seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do 

exercício de 2023. 

 

 

 

 

Candidata indicada ao Conselho Fiscal - Suplente 

ICVM 480/09 – Anexo 24 – Itens 12.5 a 12.10 
 
 

Luisa Cardoso Barreto  (majoritário – Estado de Minas Gerais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 Classificação: Público 

 
 
 
 
 

12.5  
Luisa Cardoso Barreto 

a. nome 

b. data nascimento 04/08/1984 

c. profissão Administradora Pública 

d. CPF ou passaporte 012.158.26-29 

e. cargo eletivo ocupado Conselheira Fiscal 

f. data de eleição   29.09.2022 

g. data da posse   29.09.2022 

h. prazo do mandato Até a AGO de 2024 

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor   Não 

j. se foi eleito pelo controlador ou não   Sim 

k. membro independente / critério  0 

l. número de mandatos cumpridos 0 

m. Informações sobre:  

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos indicando: · nome e setor 
de atividade da empresa · cargo . se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou 
(ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual 
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor. 

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – Abril/2021 até a presente data; 
Diretora-Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais – Dezembro/2020 a 
Abril/2021; 
Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – Abril/2019 a 
Junho/2020; 
Coordenadora do Escritório de Ações Prioritárias da Vice-Governadoria de Minas Gerais – Janeiro/2019 a 
Abril/2019 
Assessora Técnica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Março/2015 a Janeiro/2019 

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou 
organizações do terceiro setor 

 

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

i. qualquer condenação criminal Não 
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ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas  
Não 

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o 
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer 

 

 

Não 

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 

 

Não aplicável 
 

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 

 
Não aplicável 

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 estatutários, 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 

 

 
Não aplicável 

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: 

a. administradores do emissor Não 

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, 
do emissor 

 
Não 

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 
controladores diretos ou indiretos do emissor 

 
Não 

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas 
e indiretas do emissor 

 

Não 

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

 

Não 

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em 
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social 

 

Não 

b. controlador direto ou indireto do emissor Não 

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

 

Não 
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ANEXO III 

 

Considerando a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 29.04.2022, e conforme 

constou do item 5 de referida Ata das Assembleias, fez-se necessário rever o valor global da 

remuneração dos administradores aprovado, em razão do aumento da composição do Conselho 

de Administração resultante da adoção do processo de volto múltiplo. 

 

Nesse sentido, propõe submeter à Assembleia Geral Extraordinária-AGE, a revisão da fixação da 

remuneração global dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de 

Auditoria, anteriormente aprovada no valor de R$ 25.600.000,00 (vinte e cinco milhões e seiscentos 

mil reais) para até R$ 26.400.000,00 (vinte e seis milhões e quatrocentos mil reais). 
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Item 13.2 do Formulário de Referência 

Remuneração Total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2022 – Valores Anuais 

2022 Conselho Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Número Total de Membros ¹ 11,00 7,00 10,00 28,00 

Número de Membros Remunerados 11,00 7,00 10,00 28,00 

Remuneração fixa anual (em R$) ²     

Salário ou pró-labore 3.056.100,00 6.782.520,00 1.631.640,00 11.470.260,00 

Benefícios direto e indireto 48.103,44 1.366.813,47 43.730,40 1.458.647,31 

Participação em comitês - - - - 

Outros - - - - 

Descrição de outras remunerações fixas - - - - 

Remuneração Variável (em R$) ³     

Bônus - 4.252.420,00 - 4.252.420,00 

Participação de resultados - - - - 

Participação em reuniões - - - - 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Descrição de outras remunerações variáveis - - - - 

Pós Emprego (em R$) 356.969,19 1.675.436,85 - 2.032.406,04 

Cessação do Cargo - - - - 

Baseada em Ações (incluindo Opções) - - - - 

Totais 3.461.172,63 14.077.190,31 1.675.370,40 19.213.733,34 

Observação 

1) O número de Membros corresponde 
à média anual do número de 
membros do referido órgão, 
apurado mensalmente. Exceto os 
que exercem cargos de Diretores 
Executivos. 

 

1) O número de Membros 
corresponde à média anual 
do número de membros do 
referido órgão, apurado 
mensalmente. 

 

2) Previsão calculada 
considerando os critérios de 

1) O número de Membros 
corresponde à média anual 
do número de membros do 
referido órgão, apurado 
mensalmente. 

 

2) Previsão calculada 
considerando os critérios de 

- 
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2) Previsão calculada considerando os 
critérios de remuneração das últimas 
atas AGO/AGE de 2022.  

 
3) Composição dos benefícios direto e 

indireto: seguro de vida. 

 

4) Conforme Ofício Circular CVM/SEP 
nº 01/2021, a remuneração não 
contempla os gastos referentes a 
encargos sociais. 

remuneração das últimas 
atas AGO/AGE de 2022.  

 

3) Composição dos benefícios 
direto e indireto: plano 
saúde, plano odontológico, 
seguro de vida, vale refeição, 
gratificações e pagamentos 
relativos à Licença 
Remunerada + 1/3 da 
Licença. 

 

4) Previsão de Bônus 
considerou meta máxima, 
referente Bônus 2022 a ser 
pago em 2023. 

 

5) Conforme Ofício Circular 
CVM/SEP nº 01/2021, a 
remuneração não contempla 
os gastos referentes a 
encargos sociais. 

 

remuneração das últimas 
atas AGO/AGE de 2022. 

 

3) Composição dos benefícios 
direto e indireto: seguro de 
vida. 

 

4) Conforme Ofício Circular 
CVM/SEP nº 01/2021, a 
remuneração não 
contempla os gastos 
referentes a encargos 
sociais. 
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Remuneração Total do Exercício Social corrente 31/12/2021 – Valores Anuais 

2021 Conselho Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Número Total de Membros ¹ 8,08 7,00 10,00 25,08 

Número de Membros Remunerados 8,08 7,00 10,00 25,08 

Remuneração fixa anual (em R$) ²     

Salário ou pró-labore 1.972.385,62 5.797.244,28 1.482.544,80 9.252.174,70 

Benefícios direto e indireto 32.526,30 1.471.350,28 40.245,91 1.544.122,49 

Participação em comitês - - - - 

Outros - - - - 

Descrição de outras remunerações 
fixas 

- - - - 

Remuneração Variável (em R$) ³     

Bônus - 3.863.714,00 - 3.863.714,00 

Participação de resultados - - - - 

Participação em reuniões - - - - 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Descrição de outras remunerações 
variáveis 

- - - - 

Pós Emprego (em R$) 48.075,36 1.465.322,86 - 1.513.398,22 

Cessação do Cargo - - - - 

Baseada em Ações (incluindo Opções) - - - - 

Totais 2.052.987,28 12.597.631,42 1.522.790,71 16.173.409,41 

Observação 

1)-O número de Membros corresponde à 
média anual do número de membros do 
referido órgão, apurado mensalmente. 
Exceto os que exercem cargos de Diretores 
Executivos. 

 

2)-Composição dos benefícios direto e 
indireto: seguro de vida. 

 

1)-O número de Membros corresponde à 
média anual do número de membros do 
referido órgão, apurado mensalmente. 

 

2)-Composição dos benefícios direto e 
indireto: plano saúde, plano 
odontológico, seguro de vida, vale 
refeição, gratificações e pagamentos 
relativos à Licença Remunerada + 1/3 da 
Licença. 

 

1)-O número de Membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão, apurado mensalmente. 

 

2)-Composição dos benefícios direto 
e indireto: seguro de vida. 

 

3)-Conforme Ofício Circular 
CVM/SEP nº 01/2021, a 

- 
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3)-Conforme Ofício Circular CVM/SEP 
nº 01/2021, a remuneração não contempla 
os gastos referentes a encargos sociais. 

3)-Valor do Bônus considerou meta 
máxima, referente Bônus 2021 a ser pago 
em 2022. 

 

4)-Conforme Ofício Circular CVM/SEP nº 
01/2021, a remuneração não contempla 
os gastos referentes a encargos sociais. 

 

remuneração não contempla os 
gastos referentes a encargos sociais. 
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Remuneração Total do Exercício Social em 31/12/2020 – Valores Anuais 2020 

2020 Conselho Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Número Total de Membros ¹ 8,08 7,00 9,25 24,33 

Número de Membros Remunerados 8,00 7,00 9,25 24,25 

Remuneração fixa anual (em R$)      

Salário ou pró-labore 1.535.773,84 5.632.866,67 1.375.472,15 8.544.112,66 

Benefícios direto e indireto 31.262,04 1.331.945,19 35.756,98 1.398.964,21 

Participação em comitês - - - - 

Outros - - - - 

Descrição de outras remunerações 
fixas 

- - - - 

Remuneração Variável (em R$) ²     

Bônus - 3.664.000,00 - 3.664.000,00 

Participação de resultados - - - - 

Participação em reuniões 383.943,46 - - 383.943,46 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Descrição de outras remunerações 
variáveis 

- - - - 

Pós Emprego (em R$) 55.064,63 1.428.861,33 - 1.483.925,96 

Cessação do Cargo - - - - 

Baseada em Ações (incluindo Opções) - - - - 

Totais 2.006.043,97 12.057.673,19 1.411.229,13 15.474.946,29 

Observação 

1) O número de Membros corresponde à 
média anual do número de membros do 
referido órgão, apurado mensalmente, 
sendo remunerados por 80% parcela fixa 
mais 20% parcela proporcional à 
participação em reuniões. Exceto os que 
exercem cargos de Diretores Executivos. 

 

2) Composição dos benefícios direto e 
indireto: seguro de vida. 

 

1) O número de Membros corresponde 
à média anual do número de membros 
do referido órgão, apurado 
mensalmente. 

 

2) Composição dos benefícios direto e 
indireto: plano saúde, plano 
odontológico, seguro de vida, vale 
refeição, gratificações e pagamentos 
relativos à Licença Remunerada + 1/3 da 
Licença. 

1) O número de Membros 
corresponde à média anual do 
número de membros do referido 
órgão, apurado mensalmente. 

 

2) Composição dos benefícios 
direto e indireto: seguro de vida. 

 

3) Conforme Ofício Circular 
CVM/SEP nº 01/2021, a 

- 
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3) Conforme Ofício Circular CVM/SEP nº 
01/2021, a remuneração não contempla os 
gastos referentes a encargos sociais. 

 

3) Conforme Ofício Circular CVM/SEP 
nº 01/2021, a remuneração não 
contempla os gastos referentes a 
encargos sociais. 

 

4) Bônus considerado meta máxima, 
referente Bônus 2020 a ser pago em 
2021. 

 

remuneração não contempla os 
gastos referentes a encargos sociais. 

 

Remuneração Total do Exercício Social em 31/12/2019 – Valores Anuais 

2019 Conselho Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Número Total de Membros¹ 10,67 6,67 9,83 27,17 

Número de Membros Remunerados¹ 8,50 6,67 9,83 25,00 

Remuneração Fixa Anual (em R$) ²     

Salário ou pró-labore 1.629.536,79 5.405.100,05 1.460.581,18 8.495.218,02 

Benefícios direto e indireto 35.382,87 1.825.852,20 36.659,68 1.897.894,75 

Participação em comitês - - - - 

Outros 325.907,35 3.692.718,75 292.115,91 4.310.742,01 

Descrição de outras remunerações 
fixas 

INSS patronal. INSS patronal e FGTS. INSS patronal - 

Remuneração Variável (em R$) ³     

Bônus - 4.663.349,23 - 4.663.349,23 

Participação de resultados - - -  

Participação em reuniões 407.384,20 - - 407.384,20 

Comissões - - - - 

Outros 81.476,84  - 81.476,84 

Descrição de outras remunerações 
variáveis 

INSS patronal. - - - 

Pós Emprego 65.067,94 1.256.015,35 - 1.321.083,29 

Cessação do Cargo - - - - 

Baseada em Ações (incluindo Opções) - - - - 
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Total da Remuneração (em R$) 2.544.755,99 16.843.035,58 1.789.356,77 21.177.148,34 

Observação 

1) Número de membros foi calculado 
através da média anual do número de 
membros apurado mensalmente. 

 

2) Eventuais diferenças entre o que foi 
efetivamente realizado em 2019 com o 
previsto referem-se a exonerações em 2019 e 
diminuição no quadro de membros. 

 

3) Membros titulares remunerados por 80% 
parcela fixa mais 20% parcela proporcional à 
participação em reuniões. Exceto os que 
exercem cargos de Diretores Executivos. 

 

4) Composição dos benefícios direto e 
indireto: seguro de vida. 

1) Número de membros foi calculado 
através da média anual do número de 
membros apurado mensalmente. 

 

2) Eventuais diferenças entre o que foi 
efetivamente realizado em 2019 com o 
previsto referem-se a exonerações em 2019 
e diminuição no quadro de membros. 

 

3) Composição dos benefícios direto e 
indireto: plano saúde, plano odontológico, 
seguro de vida, vale refeição, gratificações e 
pagamentos relativos à Licença Remunerada 
+ 1/3 da Licença. 

 

4) Pagamento de Bônus considerou meta 
efetivamente apurada para 2018 e 
pagamento de Bônus proporcional a 
Diretores exonerados em 2018. 

1) Número de membros foi 
calculado através da média 
anual do número de membros 
apurado mensalmente. 

 

2) Eventuais diferenças entre 
o que foi efetivamente 
realizado em 2019 com o 
previsto referem-se a 
exonerações em 2019. 

 

3) Composição dos benefícios 
direto e indireto: seguro de 
vida. 

- 
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Item 13.3 do Formulário de Referência 

Remuneração variável prevista – Exercício Social Corrente em  

31.12.2022 

 
Conselho 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Número de Membros Total 11,00 7,00 10,00 28,00 

Número de Membros Remunerados 11,00 7,00 10,00 28,00 

Bônus     

Valor mínimo previsto no Plano de Remuneração - 2.111.697,83 - 2.111.697,83 

Valor máximo previsto no Plano de Remuneração Variável - 4.223.395,67 - 4.223.395,67 

Valor previsto no Plano de Remuneração Variável caso as metas sejam atingidas  - 4.223.395,67 - 4.223.395,67 

Participação nos Resultados     

Valor mínimo previsto no Plano de Remuneração - - - - 

Valor máximo previsto no Plano de Remuneração Variável - - - - 

Valor previsto no Plano de Remuneração Variável caso as metas sejam atingidas - - - - 

Observação - 

Bônus considerado, 

referente 2022 a ser 

pago em 2023. 

- - 
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Remuneração variável– Exercício Social Corrente em 31.12.2021 

 Conselho Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Número de Membros Total 8,08 7,00 10,00 25,08 

Número de Membros Remunerados 8,08 7,00 10,00 25,08 

Bônus     

Valor mínimo previsto no Plano de Remuneração - 1.931.857,00 - 1.931.857,00 

Valor máximo previsto no Plano de Remuneração Variável - 3.863.714,00 - 3.863.714,00 

Valor previsto no Plano de Remuneração Variável caso as metas 

sejam atingidas  
- 3.863.714,00 - 3.863.714,00 

Participação nos Resultados     

Valor mínimo previsto no Plano de Remuneração - - - - 

Valor máximo previsto no Plano de Remuneração Variável - - - - 

Valor previsto no Plano de Remuneração Variável caso as metas 

sejam atingidas 
- - - - 

Observação - 
Bônus considerado, referente 2021 a ser 

pago em 2022. 
- - 
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Remuneração variável – Exercício Social Encerrado em 31.12.2020 

 Conselho Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Número Total de Membros 9,00 7,00 10,00 26,00 

Número de Membros Remunerados 9,00 7,00 10,00 26,00 

Bônus     

Valor mínimo previsto no Plano de Remuneração - 1.832.000,00 - 1.832.000,00 

Valor máximo previsto no Plano de Remuneração Variável - 3.664.000,00 - 3.664.000,00 

Valor previsto no Plano de Remuneração Variável caso as metas 

sejam atingidas l 
- 3.664.000,00 - 3.664.000,00 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social     

     

Participação nos Resultados     

Valor mínimo previsto no Plano de Remuneração - - - - 

Valor máximo previsto no Plano de Remuneração Variável - - - - 

Valor previsto no Plano de Remuneração Variável caso as metas 

sejam atingidas (valor efetivamente reconhecido no resultado do 

exercício social) 

- - - - 

Observação - 
Bônus considerado, referente 2020 a ser 

pago em 2021. 
- - 
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Remuneração variável – Exercício Social Encerrado em 31.12.2019 

 Conselho Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Número Total de Membros 10,67 6,67 9,83 27,17 

Número de Membros Remunerados 8,50 6,67 9,83 25,00 

Bônus     

Valor mínimo previsto no Plano de Remuneração - 2.613.666,67 - 2.613.666,67 

Valor máximo previsto no Plano de Remuneração Variável - 5.227.333,33 - 5.227.333,33 

Valor previsto no Plano de Remuneração Variável caso as metas 

sejam atingidas l 
- 5.227.333,33 - 5.227.333,33 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social - 4.663.349,23 - 4.663.349,23 

     

Participação nos Resultados     

Valor mínimo previsto no Plano de Remuneração - - - - 

Valor máximo previsto no Plano de Remuneração Variável - - - - 

Valor previsto no Plano de Remuneração Variável caso as metas 

sejam atingidas (valor efetivamente reconhecido no resultado do 

exercício social) 

- - - - 

Observação - - - - 
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Item 13.16 do Formulário de Referência 

Adicionalmente às informações prestadas nos itens 13.1 a 13.15 deste Formulário de Referência e observando as 

recomendações do Ofício Circular CVM/SEP nº 01/2021, a Cemig informa a seguir os gastos previstos e realizados 

referentes aos encargos sociais (INSS e FGTS), ou seja, o montante referente às obrigações da Companhia, como 

empregadora: 

 

Remuneração Total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2022 – Valores Anuais 

 Conselho Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Encargos Sociais 611.220,00 3.371.132,18  326.328,00 4.308.680,18  

 

 

Remuneração Total do Exercício Social em 31/12/2021 – Valores Anuais 

 Conselho Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Encargos Sociais 394.477,14 3.265.262,35 296.508,60 3.956.248,09 

 


