AES TIETÊ S.A.
PROPOSTA PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Administração da AES Tietê S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à apreciação dos senhores a
proposta a seguir, a ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”), a realizar-se em 05 de
agosto de 2015, as 14h00, observadas as normas da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“LSA”), da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009 (“IN CVM 481/09”) e do estatuto social da Companhia:

1.

Substituir 01 (um) membro efetivo do Conselho de Administração

Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo de Carvalho Lopes em 18 de junho de 2015 ao cargo de
conselheiro de administração efetivo da Companhia, eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em
25 de abril de 2014, propõe-se a eleição do Sr. Luiz Pinguelli Rosa ao cargo de conselheiro de administração efetivo da
Companhia em substituição ao Sr. Marcelo de Carvalho Lopes, para conclusão do mandato em curso do atual Conselho
de Administração que se encerrará na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as
demonstrações financeiras da Companhia do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Para tanto, o candidato indicado apresentou a declaração de desimpedimento prevista na Instrução CVM n.º 367, de 29
de maio de 2003 (“IN CVM 367/03”).
O anexo à presente proposta traz as Informações previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, conforme
Anexo A da ICVM 552/14, relativa ao candidato proposto para compor o conselho de administração.
A Diretoria está à disposição dos acionistas para responder eventuais dúvidas relativas à Assembleia Geral por meio do
e-mail assembleia.aestiete@aes.com até o dia 29 de julho de 2015.

AES TIETÊ S.A.
ANEXO
CANDIDATO INDICADO PELA ACIONISTA CONTROLADORA DA COMPANHIA PARA
COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
(Informações previstas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, conforme Anexo A da ICVM 552/14, relativa ao candidato para compor o
conselho de administração)
12.5.

Composição e experiência profissional da administração

Conselho de Administração:

Nome

Luiz Pinguelli
Rosa

Data de
Idade
Nascimento (anos)

19.02.1942

73

Profissão

CPF Passaporte
(PAS) ou RNE

físico

023.504.757-00 (CPF)

Mandatos
Cargo Eletivo a ser Data de eleição Data de posse
Consecutivo
ocupado
prevista
prevista
s
Conselheiro de
Administração
efetivo

05.08.2015

06.08.2015

0

Prazo de
mandato

AGO/2017

Outros
Indicação se foi
cargos ou
eleito pelo
funções
controlador ou
exercidos na
não
Companhia
Não se
aplica

Não

Experiência Profissional

Luiz Pinguelli Rosa é formado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, com mestrado em engenharia nuclear pelo COPPE – Instituto Alberto Luiz Coimbra de PósGraduação e Pesquisa de Engenharia e doutorado em física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente é Diretor do COPPE, além de Secretário Executivo do
Fórum de Mudanças Climáticas. Nos últimos anos também foi conselheiro de administração da Itaipu Binacional, de janeiro de 2003 a maio 2015.

Declaração de Eventuais Condenações
Declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

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:
Conselheiro
Luiz Pinguelli Rosa

Participação nas reuniões (%)
N/A

12.7. Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração
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:
N/A
12.9. Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre
a.

administradores da Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da Companhia e controladores diretos
ou indiretos da Companhia.
b.

(i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da Companhia e controladores diretos
ou indiretos da Companhia.
c.

(i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da Companhia e controladores diretos
ou indiretos da Companhia.
d.

(i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia

Não aplicável. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre administradores da Companhia e controladores diretos
ou indiretos da Companhia.

12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre
administradores da Companhia
Não aplicável.

