PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-AGE A SER REALIZADA, EM 21 DE
JULHO DE 2021, ÀS 11 HORAS, DE FORMA EXCLUSIVAMENTE DIGITAL.
Senhores Acionistas:
O Conselho de Administração da Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig propõe que
seja encaminhada, à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a seguinte proposta:
i) Recomposição do Conselho de Administração da Companhia, por meio de eleição por
voto múltiplo, haja vista a renúncia de um dos membros desse colegiado.
Não haverá eleição do membro representante dos acionistas preferencialistas e do membro
representante dos empregados, pois o sistema de escolha foi realizado por meio de votação
em apartado.
Como se verifica, a presente proposta tem como objetivo atender aos legítimos interesses
dos acionistas e da Companhia, motivo pelo qual espera-se seja ela aprovada.
Belo Horizonte, 16 de junho de 2021.

Anexo 1
ICVM 481/09 – Anexo – Candidatos ao Conselho de Administração indicados pelo acionista
majoritário.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
MEMBROS

Márcio Luiz Simões Utsch - Presidente
(majoritário)
Carlos Eduardo Tavares de Castro
(majoritário)
José Guimarães Monforte
(majoritário)
José Reinaldo Magalhaes
(majoritário)
Afonso Henriques Moreira Santos
(majoritário)

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

21/07/2021

g. data da posse

21/07/2021

h. prazo do mandato

Até a AGO de 2022

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

0

m. Número Pessoal

900219

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
Conselheiro da HapVida; Conselheiro do Martins; Conselheiro da SBF; Advisory Board: Bauducco e Grupo
organizações do terceiro setor
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, Não aplicável
que tenham ocorrido após a posse no cargo
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 Não aplicável
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários

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, Não aplicável
o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período,
que tenham ocorrido após a posse no cargo
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
Carlos Eduardo Tavares de Castro

a. nome
b. data nascimento

03/03/1974

c. profissão

Engenheiro Civil

d. CPF ou passaporte

963.190.116-53

e. cargo eletivo ocupado

Conselheiro de Administração

f. data de eleição

21/07/2021

g. data da posse

21/07/2021

h. prazo do mandato

Até a AGO de 2022

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

Sim

k. membro independente / critério

Sim – IBGC/Down Jones

l. número de mandatos consecutivos

0

m. Número Pessoal

900244

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.

Diretor Comercial Corporativo na Saneamento Ambiental Águas do Brasil (SAAB)/Grupo Águas do Brasil de
Jan/2015 a jun/2019; Diretor Presidente e Conselheiro de Admisnitração na COPASA MG – Companhia de
Saneamento de Minas Gerais, desde jul/2019.

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou Não exerce
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, Não aplicável
que tenham ocorrido após a posse no cargo
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 Não aplicável
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários

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

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
José Guimarães Monforte

a. nome
b. data nascimento

06/07/1947

c. profissão

Economista

d. CPF ou passaporte

447.507.658-72

e. cargo eletivo ocupado

Conselheiro de Administração

f. data de eleição

21/07/2021

g. data da posse

21/07/2021

h. prazo do mandato

Até a AGO de 2022

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

Sim

k. membro independente / critério
l. número de mandatos consecutivos

0

m. Número Pessoal
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.

Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A, no período de 19/12/2019 a 04/2021; Presidente do
Conselho da Eletrobrás, no período de 26/05/2017 a 18/12/2020.

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou Membro do Conselho Consultivo (conselheiro) do INSTITUTO ELOS; Conselheiro, Coordenador do Comitê de
organizações do terceiro setor
Governança e Sustentabilidade, Membro do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos da CYRELA S/A; Presidente
do Conselho Consultivo da PREMIX LTDA.
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, Não aplicável
que tenham ocorrido após a posse no cargo
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 Não aplicável
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários

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 estatutários25, informar, em formato de Não aplicável
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
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
Jose 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

21/07/2021

g. data da posse

21/07/2021

h. prazo do mandato

Até a AGO de 2022

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

1

m. Número Pessoal

900218

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 desde 25 de março de 2019;
Membro do Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A. desde abril/2017.

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Conselheiro de Administração - Jereissati Participações S.A. – Setor Shopping Center
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, Não aplicável
que tenham ocorrido após a posse no cargo
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 Não aplicável
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários

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

21/07/2021

g. data da posse

21/07/2021

h. prazo do mandato

Até a AGO de 2022

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor

Não

j. se foi eleito pelo controlador ou não

Sim

k. membro independente / critério
l. número de mandatos consecutivos

0

m. Número Pessoal

900238

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.

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, Não aplicável
que tenham ocorrido após a posse no cargo
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 Não aplicável
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários

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

Sim. Membro do Conselho de Administração da Light S.A./Light S.E.S.A./Light Energia S.A de maio a
dezembro de 2019 e Conselheiro de Adminsitração da Cemig de Julho de 2020 até o presente.

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

