AES TIETÊ ENERGIA S.A.
PROPOSTA PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Senhores Acionistas:

A Administração da AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à
apreciação dos senhores acionistas as propostas a seguir, a serem deliberadas em Assembleia Geral
Extraordinária (“Assembleia Geral”), a realizar-se em 31 de março de 2016, 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.

Eleger 04 (quatro) membros efetivos e respectivos membros suplentes do Conselho de
Administração

Nos termos da legislação aplicável, os acionistas podem indicar um ou mais candidatos para compor o
Conselho de Administração. Em conformidade com a IN CVM 481/09, esta proposta apresenta
considerações sobre os candidatos indicados pela Acionista Controladora e as instruções para a
indicação de candidatos pelos demais acionistas da Companhia.

A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia poderá ser realizada por meio do
processo de voto múltiplo, solicitado por acionistas titulares, individualmente ou em conjunto, de pelo
menos 5% (cinco por cento) do capital social votante, conforme disposto no artigo 141 da LSA e no art.
1.º, da Instrução CVM n.º 165, 11 de dezembro de 1991, conforme alterada (“IN CVM 165/1991”).

Ainda, de acordo com o disposto no § 5º do artigo 19 do estatuto social da Companhia, os detentores do
controle acionário assegurarão que 1 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia seja
eleito pelos seus empregados, caso as ações que detenham não sejam suficientes para assegurar tal
eleição na forma da legislação societária, sem prejuízo da representação, que, de acordo com a mesma
legislação, possa caber aos demais acionistas da Companhia, sendo certo que, uma vez obtida pelos
empregados a representação assegurada pela legislação societária, a presente obrigação perderá a
eficácia.

Acrescente-se que a LSA também garante o direito de eleger 1 (um) membro e respectivo suplente em
eleição em separado, sem a participação do acionista controlador, aos acionistas presentes na
Assembleia Geral que sejam titulares de ações ordinárias representativas, individualmente ou em
conjunto, de pelo menos 15% (quinze por cento) do capital social com direito a voto.
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Para melhor compreensão da dinâmica da eleição dos membros do Conselho de Administração, os
diversos processos de votação são detalhados a seguir.

1.1

Processo de Voto Múltiplo

Trata-se de procedimento mediante o qual se atribui a cada ação tantos votos quantos sejam os cargos
a preencher no Conselho de Administração, sendo reconhecido ao acionista o direito de cumular os
votos num só candidato ou distribuí-los entre vários.

Nos termos do §1º do artigo 141 da LSA e do art. 1.º da IN CVM 165/1991, os Acionistas da Companhia,
representando, individual ou conjuntamento, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social com
direito a voto, poderão requerer, por escrito, a adoção do processo de voto múltiplo à Companhia,
conforme §1º do artigo 141 da LSA.

De acordo com a LSA, a requisição do voto múltiplo deve ser feita pelos acionistas titulares de ações
representativas do percentual de 5% (cinco por cento) acima referido, por notificação escrita entregue à
Companhia com até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia Geral.

Uma vez recebido requerimento de voto múltiplo, a Companhia, em conformidade com a legislação
aplicável, divulgará um “aviso aos acionistas” informando a respeito da realização da eleição dos
membros do Conselho de Administração por meio do processo de voto múltiplo, conforme solicitado
pelos acionistas da Companhia.

1.2.

Voto Separado

Além da utilização do processo de voto múltiplo, a LSA garante o direito de exigir a realização de uma
votação separada para eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração e respectivo suplente
aos seguintes grupos de acionistas: (a) minoritários titulares de ações ordinárias presentes na
Assembleia Geral que representem, individualmente ou em conjunto, pelo menos 15% (quinze por
cento) do capital social com direito a voto; e (b) acionistas titulares de ações preferenciais com voto
restrito presentes na Assembleia Geral que representem, individual ou conjuntamente, no mínimo, 10%
(dez por cento) do capital social total.

O acionista controlador não participa dessa votação, que será realizada por maioria de votos dentro do
universo de minoritários presentes que desejem participar dessa votação.
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Ademais, caso nem os titulares de ações ordinárias nem os titulares de ações preferenciais presentes
na Assembleia Geral atinjam os respectivos percentuais para exercício do voto separado, poderão
agrupar suas ações e eleger, conjuntamente, 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente do Conselho
de Administração, desde que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social total.

Somente poderão exercer o direito a votação em separado os acionistas que comprovarem a
titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo,
imediatamente anterior à realização de Assembleia Geral (artigo 141, § 6º da LSA).

1.3.

Eleição do Conselho de Administração que Cumule o Processo de Voto Múltiplo com o
Voto Separado

Importante notar que tanto o voto múltiplo quanto o voto em separado podem ocorrer dentro da mesma
Assembleia Geral. Assim, o acionista deverá escolher se participa de um ou outro processo, e poderá,
inclusive, utilizar parte de suas ações para votar por voto múltiplo e parte para votar em votação em
separado. Porém, um acionista não pode utilizar uma determinada ação para votar ao mesmo tempo
nos dois processos eletivos.

Quando os mecanismos do voto múltiplo e da votação em separado forem utilizados cumulativamente
em uma mesma eleição, a LSA garante ao acionista controlador o direito de eleger um membro a mais
do Conselho de Administração do que os demais acionistas (artigo 141, § 7º da LSA). Para tanto, o
acionista controlador poderá eleger um membro a mais do que o número máximo de conselheiros
previsto no estatuto social.

2.

Candidatos Indicados pela Acionista Controladora da Companhia para a composição do

Conselho de Administração

Tendo em vista a mudança organizacional comunicada pela Companhia por meio do Fato Relevante
divulgado ao mercado em 17 de fevereiro de 2016, propõe-se a eleição do Sr. Julian Jose Nebreda
Marquez ao cargo de membro efetivo do conselho de administração da Companhia. Adicionalmente,
propõe-se a eleição do Sr. Kazi Kamrul Hasan, conforme indicação da Acionista Controladora, para
assumir o cargo de membro efetivo do conselho de administração e a eleição da Sra. Teresa Cristina
Querino Vernaglia para assumir o cargo de membro suplente do conselho de administração do Sr. Kazi
Kamrul Hasan.
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Conforme indicação da Acionista Controladora, promover-se-á a seguinte substituição identificada
abaixo, a saber:

(i)

o Sr. Marcelo Antonio de Jesus será o conselheiro de administração suplente do Sr.

Julian Jose Nebreda Marquez, ora indicado; e
(ii)

o cargo de conselheiro de administração suplente do Sr. Arminio Francisco Borjas

Herrera permanecerá vago.

Ainda, de acordo com o disposto no § 5º do artigo 19 do estatuto social da Companhia, após concluído
o proecesso eleitoral nos termos da lei societária, são indicados aos cargos de membro efetivo e
membro suplente do conselho de Administração da Companhia os Srs. Paulo Roberto Robin Carvalho e
João Mauro Fidalgo, respectivamente.

A Acionista Controladora declarou que obteve dos candidatos por ela indicados a informação de que
eles estão em condições de prestar a declaração de desimpedimento prevista na Instrução CVM n.º
367, de 29 de maio de 2003 (“IN CVM 367/03”).

Os conselheiros cumprirão o mandato em curso do atual conselho de administração, que se encerrará
na data da realização da Assembleia Geral Ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarão
acerca das demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017.

O anexo a 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 indicado pelo acionista controlador.

Abaixo segue tabela contemplando a composição do Conselho de Administração da Companhia,
considerando as posições a serem substituídas na ocasião da Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada em 31 de março de 2016:
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Conselheiros Efetivos

Conselheiros Suplentes

Britaldo Pedrosa Soares

Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira

Julian Jose Nebreda Marquez

Marcelo Antonio de Jesus

Francisco Jose Morandi Lopez

Sidney Simonaggio

Berned Raymond Da Santos Ávila

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino

Vincent Winslow Mathis

Krista Sweigart

Kazi Kamrul Hasan

Teresa Cristina Querino Vernaglia

Arminio Francisco Borjas Herrera

vago

Sergio Silva do Amaral – conselheiro
independente

vago

Paulo Roberto Robin Carvalho - indicado

João Mauro Fidalgo - indicado pelos

pelos empregados

empregados

Luiz Pinguelli Rosa - indicado pela

Lucio da Silva Santos - indicado pela

BNDESPAR

BNDESPAR

2.1

Indicação de um ou mais candidatos para compor o Conselho de Administração

O acionista que desejar indicar candidato para o Conselho de Administração poderá notificar a
Companhia por escrito informando o nome completo e qualificação do candidato.

Nos termos do art. 3.º da IN CVM 367/02, o acionista que submeter a indicação de membro do Conselho
de Administração deverá, no mesmo ato, (i) apresentar cópia do instrumento de declaração de
desimpedimento ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar
tal instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e (ii) o currículo do candidato indicado, contendo, no
mínimo, sua qualificação, experiência profissional, escolaridade, principal atividade profissional que
exerce no momento e indicação de quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal ou
consultivo em outras companhias, e as e demais informações requeridas no artigo 10 da IN CVM
481/09.

A declaração de desimpedimento deverá, conforme previsto na IN CVM 367/02, ser firmada em
instrumento próprio e conter a declaração do candidato ao conselho de administração de que: (i) não
está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1o do art. 147 da
LSA; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que
o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2o do
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art. 147 da LSA; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3o do art. 147 da LSA;
e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem,
nem representa, interesse conflitante com o da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3o do art. 147
da LSA.

De acordo com a IN CVM 367/02, presume-se ter interesse conflitante com a Companhia o candidato
que: (i) tenha sido eleita por acionista que também tenha eleito conselheiro de administração em
sociedade concorrente; e (ii) mantenha vínculo de subordinação com o acionista que o elegeu.

Assim que receber a indicação de candidato para membro do Conselho de Administração contendo as
informações mínimas exigidas pela IN CVM 367/03, a Companhia divulgará “Aviso aos Acionistas”
informando a respeito da indicação de candidato para membro do Conselho de Administração.

A despeito dos procedimentos para indicação prévia e divulgação, a indicação de candidato a membro
do Conselho de Administração poderá ser realizada na própria Assembleia Geral pelo acionista ou o por
grupo de acionistas, pessoalmente ou por meio de procurador, desde que apresentados os documentos
e informações requeridos pela legislação acima mencionados.

2.2

Maioria deliberativa para eleição dos membros do Conselho de Administração

Nos termos do art. 129 da LSA, as deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta
de votos, não se computando os votos em branco. Desse modo, tanto para a eleição majoritária como
para eleição em separado, para que um candidato seja considerado eleito, ele precisa receber mais da
metade dos votos válidos proferidos em tal eleição. Caso nenhum candidato receba a maioria absoluta
dos votos, será realizada na própria Assembleia Geral uma segunda votação entre os dois candidatos
mais votados, sendo eleito o candidato que receber mais da metade dos votos proferidos nesta segunda
votação.
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AES TIETÊ ENERGIA S.A.
ANEXO
CANDIDATOS INDICADOS 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 indicado pelo acionista controlador)
Conselho de Administração:

Nome

Julian Jose
Nebreda
Marquez

Data de
Idade
Nascimento (anos)

Mandatos
CPF Passaporte (PAS) Cargo Eletivo a ser Data de eleição Data de posse
Profissão
Consecutivo
ou RNE
ocupado
prevista
prevista
s

08.03.1966

advogado

49

121154314 (PAS)

Conselheiro de
Administração
Efetivo

31.03.2016

01.04.2016

0

Prazo de
mandato

AGO/2018

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

Sim

Experiência Profissional
Julian Jose Nebreda Marquez é formado desde 1988 em Direito pela Universidad Católica Andrés Bello, em Caracas/Venezuela, com mestrado em Commom Law Studies e Securities and
Financial Regulations pela Georgetown University Law Center nos Estados Unidos da América em 1990. Nos últimos cinco anos, exerceu a função de Presidente da unidade de negócios da
Europa do grupo AES, sendo responsável pelos negócios na Bulgária, Jordânia, Cazaquistão, Holanda e Reino Unido. Além desta, também exerceu as seguintes funções: (i) Conselheiro do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (organização financeira internacional), de julho de 1993 até abril de 1999; e (ii) Conselheiro de Administração da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta cuja principal atividade é a atuação no setor de energia elétrica), de setembro de 2008 até abril de 2009.

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 .
Kazi Kamrul
Hasan

01.01.1971

45

engenheiro

4760465589 (PAS)

Conselheiro de
Administração
efetivo

31.03.2016

01.04.2016

0

AGO/2018

Não se
aplica

Sim

Experiência Profissional
Kazi Kamrul Hasan é engenheiro eletricista pela Universidade de Engenharia e Tecnologia de Bangladesh, com MBA em Finanças pelo Instituto de Administração de Empresas da
Universidade de Dhaka (Bangladesh) e mestrado em Liderança pela Escola de Administração McDonough da Universidade de Georgetown. Atualmente é: (i) Diretor de Riscos da The AES
Corporation; (ii) conselheiro de adminsitração efetivo da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Nos últimos cinco anos, além destas, exerceu as funções de: (i) Diretor
Financeiro da The AES Corporation na unidade estratégica de negócios da Ásia de fevereiro de 2013 a novembro de 2014; (ii) Diretor Geral de Finanças Corporativas da The AES Corporation
de março de 2007 a janeiro de 2013; e (iii) conselheiro de adminsitração efetivo da AES Tietê S.A. de abril a dezembro de 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 .
Teresa
Cristina
Querino
Vernaglia

08.03.1965

50

engenheira 039.977.338-05 (CPF)

Conselheira de
Administração
Suplente

31.03.2016

01.04.2016

0

AGO/2018

Não se
aplica

Sim

Experiência Profissional
Teresa Cristina Querino Vernaglia é Diretora Vice-Presidente da Companhia desde julho de 2013. É formada em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba com MBA em
Gestão de Negócios pelo Instituto Técnico de Aeronáutica (ITA) / Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Atualmente exerce as seguintes funções: (i) Diretora Vice-Presidente da
Companhia desde julho de 2013; (ii) Diretora de Clientes e Negócios da Distribuição da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energi a S.A. (companhia aberta cuja principal atividade é a
distribuição de energia elétrica), desde julho de 2013; e (iii) membro do conselho de administração da AES Tietê S.A. desde julho de 2013. Nos últimos anos exerceu as seguintes funções: (i)
Diretora de Performance e Serviços da AES Tietê S.A. de julho de 2013 a dezembro 2014; (ii) Diretora Comercial (não estatutária) da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.,
de novembro de 2011 a julho de 2013; (iii) Diretora Geral (não estatutária) da Eletropaulo Telecom Telecomunicações Ltda. (sociedade limitada atuante no setor de telecomunicações) e AES
Communications Rio de Janeiro S.A. (sociedade anônima de capital fechado atuante no setor de telecomunicações), de outubro de 2008 a outubro de 2011, tais empresas foram unificadas em
2010 pelo nome AES Atimus; e (iv) Diretora de Engenharia e Operações da Nextel Telecomunicações Ltda. (sociedade limitada atuante no setor de telecomunicações), de abril de 1997 a julho
de 2001. Iniciou sua carreira na NEC do Brasil S.A. (sociedade anônima atuante no setor de tecnologia), onde atuou de fevereiro de 1988 a março de 1997, ano em que ocupava o cargo de
Gerente de Desenvolvimento Negócios.
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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 .
Paulo Roberto
01.09.1956
Robin Carvalho

59

tecnólogo em 201.934.752-00 (CPF)
mecânica

Conselheiro de
Administração
Efetivo

31.03.2016

01.04.2016

0

AGO/2018

Não se
aplica

Sim

Experiência Profissional
Paulo Roberto Robin Carvalho é graduado em Tecnologia Mecânica pela Fundação Educacional de Bauru (atualmente Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho ” –
UNESP/Bauru). Atualmente é: (i) Técnico de Manutenção Mecânica III Usina Agua Vermelha ; (ii) Diretor Sindical do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de
Campinas/SP; e (iii) Responsável pela área de Novas Tecnologias e Subseção do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômicos - DIEESE. Foi conselheiro de
adminsitração efetivo da AES Tietê S.A de abrild e 2014 a dezembro de 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 .
João Mauro
Fidalgo

24.06.1959

54

tecnólogo em
961.133.328-53 (CPF)
edificações

Conselheiro de
Administração
Suplente

31.03.2016

01.04.2016

0

AGO/2018

Não se
aplica

Sim

Experiência Profissional
João Mauro Fidalgo é Técnico em Edificações pelo Colégio Fernando Costa de Lins/SP. Atualmente é: (i) Técnico de Operação; (ii) Diretor da SINERGIA Central Única dos Trabalhadores –
CUT/ Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas – STIEEC; e (iii) Representante dos trabalhadores ativos no Comitê Gestor na Fundação CESP. Foi
conselheiro de adminsitração suplente da AES Tietê S.A de abrild e 2014 a dezembro de 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

Participação nas reuniões (%)

Julian Jose Nebreda Marquez

N/A

Kazi

N/A

Teresa

N/A

Robin

N/A

Fidalgo

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:

8

Não foram realizadas reuniões do Comitê de Gestão da Política de Investimento e Operacional da Companhia no período
solicitado.
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.

9

