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COMUNICADO AO MERCADO
A AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) comunica que os acionistas minoritários
representados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás (“Eletrobrás) indicaram para
os cargos de conselheiros fiscais da Companhia os profissionais abaixo indicados, cujas eleições
serão deliberadas na próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia,
prevista para ocorrer em 28 de abril de 2016:

Indicados pela Eletrobrás:


Ao Conselho Fiscal – pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias

•

Paula Prado Rodrigues Couto (como conselheira efetiva)
É graduada em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com LLM
em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ e com curso de educação
continuada em direito societário e mercado de capitais pela Fundação Getúlio Vargas
FGV/RJ. Nos últimos cinco anos exerceu as seguintes funções: (i) Chefe do
Departamento de Relações com Investidores das Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(companhia aberta atuante no setor elétrico) (“Eletrobrás”) de dezembro de 2013 até
hoje; (ii) Chefe da área jurídica empresarial da Eletrobrás de 2010 até dezembro de
2013; (iii) Conselheira Fiscal do Fundo de Pensão Eletros, desde agosto de 2015 até
hoje ; (iv) Conselheira Fiscal da Eletrobrás Distribuição Alagoas, de abril de 2014 a
agosto de 2015, exercendo a Presidência do Conselho a partir de maio de 2015; (iv)
Conselheira Fiscal da Companhia Energética de Roraima, de 2013 a abril de 2014. Paula
Prado Rodrigues Couto não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação
em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de
atividade profissional ou comercial de administrador ou conselheira fiscal de sociedades
ou para qualquer atividade correlata.

•

Arthur Octavio Pinto Barreto de Mello (como conselheiro suplente)
É membro do conselho fiscal da Companhia desde julho de 2013. É economista
graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC RJ, possui MBA
em Finanças Corporativas pelo IBMEC-RJ, Mestrado em Planejamento Energético na
UFRJ – COPPE, curso de extensão em Finanças Corporativas Avançada pela London
School of Economics – LSE, curso de extensão na George Washington University –
Minerva Program e LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC-RJ (incompleto). Atualmente
é: (i) Conselheiro Fiscal Titular na Celg Distribuição SA - Celg D desde 05/2015 e Chefe
da Divisão de Negociação de Projetos - DFNP desde 2010 (lotado no Departamento de
Relações com Investidores – DFR). Nos últimos cinco anos, além dessas, exerceu as
seguintes funções: conselheiro fiscal titular na Companhia de Eletricidade do Amapá CEA de 05/2015 a 10/2015 e suplente de 11/2014 a 04/2015, Chefe da Divisão de
Análise de Riscos e de Rentabilidade – DFNR na Eletrobrás de 2009 a 2010; e
Supervisor Financeiro na Eletrobrás de 2006 a 2010. Arthur não tem qualquer
condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM, nem

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


Ao Conselho Fiscal – pelos acionistas minoritários detentores de ações
preferenciais

•

Bruno Campos Barretto (como conselheiro efetivo)
É graduado em engenharia civil, pela Escola de Engenharia da UFRJ (1979), com pósgraduação em Estruturas de Concreto, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(1980), pós-graduação em Administração de Empresas, com especialização em
Finanças, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1991) e MBA em
Economia e Gestão em Energia pela COPPEAD/UFRJ (2004). Nos últimos cinco anos
exerceu as seguintes funções: (i) Conselheiro Fiscal da Companhia desde abril de 2015;
(ii) Chefe da Assessoria de Planejamento Estratégico e Desempenho Empresarial das
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (companhia aberta atuante no setor elétrico)
(“Eletrobrás”) de 2005 a 2013; (iii) Conselheiro Fiscal da Eletrobrás Distribuição Alagoas
S.A. (companhia aberta atuante no setor elétrico), de maio de 2011 a abril de 2015,
exercendo a Presidência do Conselho a partir de maio de 2012; e (iv) Chefe de Gabinete
da Presidência da Eletrobrás, de maio de 2011 a abril de 2016. Bruno Campos Barreto
não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo
administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial.

•

Ronaldo Garcia Barboza (como conselheiro suplente)
É administrador de empresas, pela UNIVERSO (2002), MBA em Economia e Gestão em
Energia pela COPPEAD (2010), Pós-graduado em Gestão Estratégica e Qualidade pela
Universidade Cândido Mendes (2004). Possui 34 anos de experiência no Setor Elétrico
e ingressou na Eletrobrás no ano de 2008. Atualmente ocupa o cargo de Gerente do
Departamento de Governança Corporativa e Gestão do Desempenho Empresarial, tendo
ocupado também gerência da Divisão de Gestão do Desempenho Empresarial e de
Projetos Corporativos desde 2012. Sua atuação nos últimos anos tem sido focada na
gestão do desempenho empresarial das empresas Eletrobrás, liderando o processo de
gestão do Contrato de Metas de Desempenho Empresarial - CMDE, definição de
indicadores e metas, gestão de projetos corporativos e, a partir de 2015, passou a liderar
o processo de Governança Corporativa na Eletrobrás holding. Atuou em projetos como
a implantação do ERP nas empresas Eletrobrás e o Projeto de Estudo e Pesquisa para
Gestão Orientada a Resultados e Gerenciamento de Projetos. Por 27 anos atuou na
iniciativa privada, na maior parte do tempo em funções como Gerente nas áreas de
Operação e Manutenção na Distribuição, Comercial, Projeto de Redução de Perdas de
Energia Elétrica e Projeto Juizados Especiais. Participou do Curso “Extensão IFRS para
Gestores”, FIPECAFI (2012), do Curso para Conselheiros de Administração ministra do
pelo IBGC (2011) e de diversos Congressos internacionais de Gestão de Projetos como
congressista e, como palestrante no Congresso Trinacional PMI GP Oeste 2012.
Ronaldo Garcia Barboza não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação
em processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de
atividade profissional ou comercial de administrador ou conselheira fiscal de sociedades
ou para qualquer atividade correlata.
Barueri, 18 de abril de 2016.
Francisco Jose Morandi Lopez
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

