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Informações Indicadas nos Itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência, observados os
termos da Instrução CVM n.º 481, de 7.12.2009

A Companhia incluiu na Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser
realizada em 20.12.2019, item tratando da eleição de novo membro do Conselho de
Administração da Companhia, para o término do mandato que se iniciou na data da
Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2019 e deverá se encerrar na data da Assembleia
Geral Ordinária de 2021.
Desta forma, a Companhia está cumprindo o quanto disposto no artigo 10 da Instrução CVM
n.º 481, de 7.12.2009, disponibilizando novamente as informações previstas nos itens 12.6 a
12.10 do Formulário de Referência no tocante aos candidatos à eleição.

12.6.

Administradores e membros do conselho fiscal da Companhia

RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E CONSELHO FISCAL

Nome

Data de
Nascimento

Profissão

CPF ou
Passaporte

Cargo eletivo
Ocupado

Data da
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Número
de
Mandatos

Percentual
de
Participação
nas
reuniões

0,00%

Outros Cargos
ou Funções
Exercidos na
Companhia

Eleito pelo
Controlador

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
João Luis
Campos da
Rocha
Calisto

02/01/1959

Engenheiro

022.316.16831

Diretor
Executivo

22/11/2019

22/11/2019

22/11/2021

2

Márcio José
Peres

12/07/1965

Engenheiro

713.401.06604

Diretor
Executivo

22/11/2019

22/11/2019

22/11/2021

0

Rodrigo
Teixeira
Egreja

06/09/1976

Administrador
de Empresas

183.107.57840

Diretor
Executivo

22/11/2019

22/11/2019

22/11/2021

0

Vitor Hugo
Lazzareschi

25/09/1976

Engenheiro

257.667.29812

Diretor
Executivo

22/11/2019

22/11/2019

22/11/2021

0

Carlos
Alberto
Rodrigues
de Carvalho

05/11/1965

Contador

073.319.23862

Diretor
Presidente

22/11/2019

22/11/2019

22/11/2021

0

1

Sim

0,00%

Sim

0,00%

sim

0,00%

Sim

0,00%

Sim

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Yujun Liu

22/03/1972

Graduado em
materiais de
alta densidade
molecular

José Renato
Domingues

07/04/1971

Engenheiro
Químico

Evandro
Leite
Vasconcelos

15/11/1956

Engenheiro
Civil

Monica
Louise
Luling
Caldana

01/10/1970

Administradora
de Empresas

W637549-6

Autair
Carrer

08/11/1963

Administrador
de empresas

M-2.800.222

236.850.48856

Presidente do
Conselho da
Administração

098.016.35878

Membro
Efetivo

251.704.14668

Vice
Presidente do
Conselho da
Administração
Membro
Efetivo
(representante
dos
empregados)
Membro
Suplente
(representante
dos
empregados)

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2021

20/12/2019

20/12/2019

27/04/2021

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2021

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

CONSELHO FISCAL

100%

Sim

0

100%

-

Sim

1

100%

-

Sim

27/04/2021

0

-

Assistente
Executiva
Diretoria de
Operações

Não

27/04/2021

0

-

Analista de
Planejamento
e Custo - SR

Não

Jarbas T.
Barsanti
Ribeiro

18/03/1951

Economista

272.271.70772

Marcelo
Curti

09/01/1962

Economista

036.305.58860

François
Moreau

11/06/1958

Administrador
de Empresas

955.822.74804

Murici dos
Santos

03/05/1975

Advogado

248.933.78821

Ary
Waddington

25/09/1932

Economista

004.469.39749

11/03/1963

Administrador
de Empresas

036.305.58860

Edgard
Massao
Raffaelli

Presidente do
Conselho
Fiscal
(candidato à
reeleição)
Membro
Efetivo
(candidato à
reeleição)
Membro
Efetivo
(candidato à
reeleição)
Membro
Suplente
(candidato à
reeleição)
Membro
Suplente
(candidato à
reeleição)
Membro
Suplente
(candidato à
reeleição)

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

AGO 2019

9

100%

-

Sim

AGO 2019

9

77,78%

-

Sim

AGO 2019

9

100%

-

Não

AGO 2019

4

100%

-

Não

AGO 2019

7

66,67%

-

Sim

AGO 2019

1

77,78%

-

Sim

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

Experiência profissional /Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
(i)

Conselho de Administração

Presidente do Conselho de Administração
YUJUN LIU
Iniciou na China Three Gorges em 1998 e atualmente ocupa as funções de Economista Sênior,
vice-presidente da China Three Gorges Brasil Energia Ltda. e diretor adjunto do departamento
de Investimentos na Europa e na América da China Three Gorges Internacional.
Anteriormente, em 1994, trabalhou como engenheiro mecânico em Suzhou. Desde sua
chegada à China Three Gorges, tem atuado principalmente no setor de cooperação
internacional da empresa, sobretudo em intercâmbios técnicos no projeto da usina
hidrelétrica de Três Gargantas. Tem particular participação em operações de fusões e
aquisições, acompanhando a expansão da China Three Gorges para novos mercados. Suas
atividades em relação a investimentos estão principalmente focadas nos Estados Unidos,
Portugal, Myanmar, Macedônia, Austrália e Brasil, de 2010 a 2015. Não possui condenação
criminal ou condenação em processo administrativo da CVM, estando devidamente habilitado
para a prática de suas respectivas atividades profissionais
Vice Presidente do Conselho da Administração
EVANDRO LEITE VASCONCELOS
Atuou como Diretor Comercial da CEMIG de 2015 a 2016, Diretor de Energia da Light S.A. e,
interina e cumulativamente, de Desenvolvimento de Negócios da Companhia de 2010 até
2014. Trabalhou na Cemig de 1983 a 2010, ocupando a Gerência da Divisão de
Hidrometeorologia Operacional e o Departamento de Planejamento Energético, foi
superintendente de Coordenação de Geração e Transmissão, superintendente de Transmissão,
superintendente de Geração e superintendente de Planejamento e Operação de Geração e
Transmissão. Atuou também como professor de física do Sistema Pitágoras de Ensino e
professor de Hidrologia no curso de Engenharia Civil da PUC Minas. Não possui condenação
criminal ou condenação em processo administrativo da CVM, estando devidamente habilitado
para a prática de suas respectivas atividades profissionais.

Conselheiro Efetivo
JOSÉ RENATO DOMINGUES
Experiência de mais de 20 anos em empresas de grande porte. Atuou como executivo,
conselheiro e consultor em empresas públicas e privadas. Diretor e Conselheiro no Grupo
Tigre por mais de 4 anos. Experiência como Diretor de Recursos Humanos em grandes
Companhias, tais como: Grupo Tigre, International Paper, e Tigre -ADS.

Conselheiro Efetivo (representante dos empregados da Companhia)
MONICA LOUISE LULING CALDANA
Experiência de 19 anos trabalhando no setor de geração de energia elétrica, trabalhando nas
Usinas Hidrelétricas da Rio Paranapanema S/A, e mais diretamente com as áreas de
Operações, Meio Ambiente e SST. Experiência em coordenação de equipe envolvendo
avaliações de desempenho e feedback, elaboração de Metas e Objetivos Anuais, avaliações
salariais, participação em Programa de Desenvolvimento Pessoal, BSC Corporativo. Vivência na
área Administrativa Financeira elaborando orçamentos anuais e relatórios de
acompanhamento orçamentário, input de dados referentes ao orçamento anual no sistema
Hyperion e realização de pagamentos via sistema. Durante essa trajetória, mais de 10 anos
foram dedicados ao suporte administrativo dessas áreas atuando mais especificamente na
elaboração de relatórios e apresentações, traduções técnicas, traduções e versões e tradução
simultânea durante reuniões, auditorias, apresentações e atendimento a visitantes
estrangeiros.
Conselheiro Suplente (representante dos empregados da Companhia)
AUTAIR CARRER
Experiência de 30 anos na área energética. Trabalhou na Companhia Energética de São Paulo
(CESP) na área econômico-financeiro e consequente privatização, onde atualmente ocupa o
cargo de analista de planejamento e custo sênior. Não possui condenação criminal ou
condenação em processo administrativo da CVM, estando devidamente habilitado para a
prática de suas respectivas atividades profissionais.
(ii)

Diretoria

Presidente da Diretoria e Diretor de Relações com Investidores
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO
Iniciou na China Three Gorges Brasil Energia Ltda. em 2015 e trabalha há 30 anos com Finanças
e áreas correlatas. Atualmente, ele se dedica ao desenvolvimento das áreas Administrativas e
Financeiras, assim como auxilia em contratos de M&A. Anterior a isso trabalhou em outras
companhias internacionais como a Saint Gobain, Laureate Education e a General Electric, onde
ocupou a posição de CFO da GE Energy Latin America. Não possui condenação criminal ou
condenação em processo administrativo da CVM, estando devidamente habilitado para a
prática de suas respectivas atividades profissionais.

Diretor Executivo
VITOR HUGO LAZZARESCHI
Engenheiro eletrotécnico formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado
em Energia pela USP, dois MBA Executivos, um em Finanças e outro em gestão executiva pela
Dom Cabral e especialização em Relações Governamentais pelo Insper. Iniciou suas atividades
na CTG Brasil como gerente de Assuntos Regulatórios, com a aquisição da Rio Paranapanema,
posição que ocupava desde 2013. Nessa atividade ele foi responsável por monitorar e
internalizar a regulamentação do setor. Participou ativamente de vários fóruns e associações

junto ao Ministério de Minas e Energia e ANEEL pela manutenção dos interesses e
oportunidades regulatórios setoriais. Também foi diretamente responsável pela coordenação
do programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D Aneel), bem como pelo monitoramento e
gestão de encargos regulatórios aplicáveis. Ainda na Duke Energy, atuou como consultor
comercial sênior entre 2011 e 2013. Ocupou o cargo de assessor técnico e econômico do
Conselho de Administração (CAd) da CCEE entre 2008 e 2010, responsável pela frente de
desenvolvimento das Regras de Comercialização de Energia Elétrica no âmbito do Projeto
Novo SCL, projeto que substituiu o antigo sistema de contabilização e liquidação financeira que
processava todas as operações de compra e venda de energia do Sistema Interligado Nacional
(SIN).
Diretor Executivo
RODRIGO TEIXEIRA EGREJA
Rodrigo Egreja é o Diretor de Controladoria da CTG Brasil desde Março de 2016. Com mais de
20 anos de experiência na área de Controladoria, Rodrigo dedicou os últimos 17 anos antes de
entrar na CTG Brasil ao Grupo Comolatti, onde passou por diversas posições na área financeira,
sendo o seu último cargo no grupo o de Gerente de Controladoria. Graduado em
Administração de Empresas, possui especialização em Controladoria pela FGV. Não possui
condenação criminal ou condenação em processo administrativo da CVM, estando
devidamente habilitado para a prática de suas respectivas atividades profissionais.

Diretor Executivo
JOÃO LUIS CAMPOS DA ROCHA CALISTO, engenheiro, graduado em Engenharia Civil pela
Fundação Armando Álvares Penteado, Pós-Graduado em Administração pela Fundação Getúlio
Vargas, MBA em Administração de Negócios pela Fundação Dom Cabral e pós-MBA em Gestão
Empresarial pela Kellogg School of Management (Northwestern University). Atua no setor
elétrico há mais de 30 anos. Em 1982 iniciou na CESP onde ocupou inúmeras funções
executivas, destacando-se a área de Assuntos Regulatórios. Atualmente atua como Diretor
Executivo. Não possui condenação criminal ou condenação em processo administrativo da
CVM, estando devidamente habilitado para a prática de suas respectivas atividades
profissionais.
Diretor Executivo
MÁRCIO JOSÉ PERES
Engenheiro, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia em
1988, com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e treinamentos na FDC e INSEAD. Possui
larga experiência no setor elétrico, tendo trabalhado na CEMIG por mais de 30 anos, onde
ocupou diversos cargos de liderança, entre eles de gerente de operação e manutenção de
usinas hidrelétricas, superintendente de implantação e gestão operacional de subsidiárias
integrais e empreendimentos em participação, diretor estatutário de subsidiárias integrais de
geração e de conselheiro de administração da Holding Cemig. Participou da construção,
montagem e comissionamento de usinas hidrelétricas e foi responsável pela operação e
manutenção de diversos ativos de geração da CEMIG. Liderou vários projetos relacionados ao
negócio geração e foi membro de diversos comitês da CEMIG, entre eles o de eficiência
operacional e o de comercialização de energia. Atualmente ocupa a posição de diretor de
operação e manutenção da Rio Paranapanema Energia, subsidiária da CTG Brasil.
(iii)

Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

JARBAS T. BARSANTI RIBEIRO, É membro do American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) e Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), é
sócio fundador da Câmara de Arbitragem do Rio de Janeiro, do Comitê Brasileiro de
Arbitragem (CBAr) e atua como Perito Judicial na área Econômico-Contábil-Financeira há 25
anos. Não possui condenação criminal ou condenação em processo administrativo da CVM,
estando devidamente habilitado para a prática de suas respectivas atividades profissionais.
Conselheiro Fiscal Efetivo
FRANÇOIS MOREAU, Membro da APIMEC (Associação Brasileira de Analistas de Mercado de
Capitais) e do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás), do Instituto Liberal do Rio de Janeiro
e do The Independent Institute dos EUA. É Diretor da Estratégia & Valor Consultores
Associados Ltda., empresa de consultoria no desenvolvimento de negócios de infra-estrutura e
energia no Brasil, Argentina e Bolívia. Não possui condenação criminal ou condenação em
processo administrativo da CVM, estando devidamente habilitado para a prática de suas
respectivas atividades profissionais.
Conselheiro Fiscal Efetivo
MARCELO CURTI, Atuou no Grupo Safra de 1981 a 2008, quando exercia o cargo de Diretor de
Planejamento e Controle e foi membro do Comitê Executivo do Banco J. Safra de 2003 a 2006.
Não possui condenação criminal ou condenação em processo administrativo da CVM, estando
devidamente habilitado para a prática de suas respectivas atividades profissionais.
Conselheiro Fiscal Suplente
ARY WADDINGTON, Atuou no Conselho Fiscal de diversas empresas, tais como: Richard Saigh
Ind. e Com. AS, União Química Farmacêutica Nacional S.A, AMBEV, Cia.Cervejaria Brahma,
entre outras, e como Conselheiro de Administração na Artesia Investment. Foi Diretor
Financeiro no Banco Geral do Brasil, Banco Aymoré de Investimento/Banco Holandes Unido
(ABNBANK), entre outras. Ademais, atuou como Presidente do Conselho Técnico da ANBID e
Professor de Mercado de Capitais na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e FGV/RJ. Não possui
condenação criminal ou condenação em processo administrativo da CVM, estando
devidamente habilitado para a prática de suas respectivas atividades profissionais.
Conselheiro Fiscal Suplente
Edgard Massao Raffaelli ,Membro Suplente da Hypermarcas S/A, Cosan S/A e BCP
Telecomunicações S/A. É sócio fundador da Rio Branco Consultores Associados, empresa de
consultoria e assessoria econômico-financeira de negócios .Já atuou como Superintendente da
SCE – Secretaria do Comitê Executivo no Banco Safra S/A e Professor no Instituto Educacional
Oswaldo Quirino S/C Ltda. – FOC-FAEC. Não possui condenação criminal ou condenação em
processo administrativo da CVM, estando devidamente habilitado para a prática de suas
respectivas atividades profissionais.
Conselheiro Fiscal Suplente
MURICI DOS SANTOS, Atuou como Conselheiro Fiscal em empresas nacionais, tais como:
Drogasil, M&G Poliéster, Tafibrás Participações, Bicicletas Monark, Banco Nossa Caixa, Medial
Saúde, Santos Brasil, AES Tietê, Companhia Paranaense de Energia – Copel, Pettenati Indústria
Textil, Anhembi Morumbi, Cristal Pigmentos do Brasil, HRT Participações em Petróleo.
Atualmente, ocupa o cargo de Conselheiro Fiscal suplente nas empresas Guararapes
Confecções e Triunfo Participações e Investimentos. Não possui condenação criminal ou
condenação em processo administrativo da CVM, estando devidamente habilitado para a
prática de suas respectivas atividades profissionais.

12.7 e 12.8.

Composição dos Comitês

A Companhia não possui comitês estatutários, de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração. Entretanto em Reunião do Conselho de Administração de 30 de outubro de
2018 foi aprovada a proposta de formalização do Comitê Estratégico Comercial, como um
órgão de assessoramento do Conselho da Administração da Companhia, auxiliando os
membros de referido órgão na função de orientação geral dos negócios das Companhia.

12.9. Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre
(a)

administradores da Companhia

Item não aplicável, uma vez que não existe, na data deste Formulário de Referência, nem
existiu, nos últimos três exercícios sociais, relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre administradores da Companhia.
(b)
(i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, da Companhia
Item não aplicável, uma vez que não existe, na data deste Formulário de Referência, nem
existiu, nos últimos três exercícios sociais, relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre administradores do emissor e administradores de sua Controlada Rio
Sapucaí Mirim Energia Ltda.
(c)
(i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Item não aplicável, uma vez que não existe, na data deste Formulário de Referência, nem
existiu nos últimos três exercícios sociais, relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre os administradores da Companhia ou de sua controlada e controladores
diretos ou indiretos da Companhia.
(d)
(i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Item não aplicável, uma vez que não existe, na data deste Formulário de Referência, nem
existiu, nos últimos três exercícios sociais, relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia.

12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia
A Companhia informa que tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Yinsheng Li, em
18/11/2019 , foram eleitos em Conselho de Administração os Srs. Carlos Alberto Rodrigues de

Carvalho para o cargo de Presidente, o qual cumulará com o cargo de Diretor de Relações com
Investidores, e o Sr. Yujun Liu, para presidir seu Conselho da Administração.
Exercício Social 31/12/2018

Exercício Social 31/12/2017

*******

