CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF 04.895.728/0001-80
NIRE 15.300.007.232
São Paulo, 16 de outubro de 2012

Assembleia Geral Extraordinária convocada para
1º de novembro de 2012

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Aos Srs. Acionistas da Centrais Elétricas do Pará S.A. – Em Recuperação Judicial

Edital de Convocação:

Foi convocada, para o dia 1º de novembro de 2012, às 15:00 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Rodovia Augusto Montenegro, Km. 8,5, s/nº,
bairro Coqueiro, assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:
(i) apreciação dos pedidos de renúncia dos membros do Conselho de Administração e Conselho
Fiscal indicados pelo atual controlador da Companhia;
(ii) eleição de novos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia.
Itens (i) e (ii) da ordem do dia: apreciação dos pedidos de renúncia dos membros do
Conselho de Administração e Conselho Fiscal indicados pelo atual controlador da
Companhia e eleição de novos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da
Companhia.
Em 25 de setembro de 2012, conforme devidamente divulgado ao mercado, foi celebrado o
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre a Equatorial Energia S.A., na
qualidade de compradora, e Rede Energia S.A. e QMRA Participações S.A., na qualidade de
vendedoras de ações da emissão da Companhia (“Contrato”).
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Por força do Contrato, e caso implementadas determinadas condições precedentes previstas no
mesmo instrumento, a Equatorial Energia S.A. assumirá o controle societário da Companhia
mediante a transferência pelas vendedoras à compradora da totalidade das ações de emissão da
Companhia de que as vendedoras são titulares.
Nesse caso, o Contrato prevê ainda que as vendedoras deverão convocar assembleia geral
extraordinária da Companhia para formalizar a renúncia dos administradores indicados pelas
vendedoras e para, em substituição, proceder à eleição de novos administradores, indicados pela
Equatorial Energia S.A., na qualidade de nova controladora da Companhia.
A assembleia geral extraordinária ora convocada atende, portanto, à obrigação contratual
mencionada acima. Em razão da natureza das deliberações a serem tomadas, a administração da
Companhia não possui qualquer proposta ou indicação específica a respeito dos itens da respectiva
ordem do dia.
Os novos membros da administração da Companhia, a serem eventualmente eleitos, em
substituição daqueles indicados pelas vendedoras e que vierem a renunciar, são ora indicados pela
Equatorial Energia S.A., caso esta venha a assumir o controle da Companhia, conforme
informações constantes do Anexo I a esta proposta.
São Paulo, 16 de outubro de 2012
Centrais Elétricas do Pará S.A. – Em Recuperação Judicial

***
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ANEXO I
(conforme itens 12.6 a 12.10 do Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009)

12.6. Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal indicados pelo novo controlador:
12.6.1. Conselho de Administração
Nome

Idade

Órgão administrador

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Outros cargos e funções exercidas na emissora
Eduardo Haiama

36

Pertence apenas ao Conselho de 01/11/2012
Administração

AGO 2014

257.355.548-83

Empresário

Conselheiro (Efetivo)

Sim

Firmino Ferreira Sampaio Neto

65

Pertence apenas ao Conselho de 01/11/2012
Administração

149.224.538-06

Empresário

01/11/2012

Não se aplica

01/11/2012

AGO de 2014
Sim

Conselheiro (Efetivo)
Não se aplica
Ana Marta Horta Veloso

43

804.818.416-87

Economista
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Pertence apenas ao Conselho de 01/11/2012
Administração
01/11/2012

AGO de 2014
Sim

Nome

Idade

Órgão administrador

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Outros cargos e funções exercidas na emissora
Conselheiro (Efetivo)
Não se aplica
José Guilherme Cruz de Souza

41

003.669.617-05

Engenheiro
Elétrico

Pertence apenas ao Conselho de 01/11/2012
Administração
01/11/2012

AGO de 2014
Sim

Conselheiro (Efetivo)

Não se aplica
Carlos Augusto Leone Piani

38

Pertence apenas ao Conselho de 01/11/2012
Administração

025.323.737-84

Administrador de
Empresas
Conselheiro (Efetivo)

01/11/2012

AGO de 2014
Sim

Não se aplica
Augusto Miranda da Paz Júnior

54

Pertence apenas ao Conselho de 01/11/2012
Administração

AGO de 2014

197.053.015-49

Engenheiro

Conselheiro (Efetivo)

Sim

Não se aplica

12.6.2. Conselho Fiscal
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01/11/2012

Nome

Idade

Órgão administrador

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Outros cargos e funções exercidas na emissora
Paulo Roberto Franceschi

60

Conselho Fiscal

01/11/2012

AGO de 2013

171.891.289-72

Auditor

Conselho Fiscal (Efetivo)

01/11/2012

Sim

Sérgio Passos Ribeiro

39

Conselho Fiscal

01/11/2012

AGO de 2013

026.246.867-03

Administrador de Conselho Fiscal (Efetivo)
Empresas

01/11/2012

Sim

Renato Moritz

41

01/11/2012

AGO de 2013

012.016.617-81

Administrador de Conselho Fiscal (Efetivo)
Empresas

01/11/2012

Sim

Vanderlei Dominguez da Rosa

48

Conselho Fiscal

01/11/2012

AGO de 2013

422.881.180-91

Contador

Conselho Fiscal (Suplente)

01/11/2012

Sim

Felipe Sousa Bittencourt

35

Conselho Fiscal

01/11/2012

AGO de 2013

078.366.387-07

Administrador

Conselho Fiscal (Suplente)

01/11/2012

Sim

Não se aplica

Não se aplica
Conselho Fiscal

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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Nome

Idade

Órgão administrador

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Outros cargos e funções exercidas na emissora
Carlos Eduardo Martins e Silva

28

Conselho Fiscal

01/11/2012

AGO de 2013

095.296.317-55

Economista

Conselho Fiscal (Suplente)

01/11/2012

Sim

Não se aplica

12.7. Informações relacionadas aos membros dos comitês estatutários:
Não aplicável.
12.8. Com relação a cada um dos candidatos ao:
12.8.1. Conselho de Administração
a) Currículos:
Eduardo Haiama - 257.355.548-83
O Sr. Haiama ingressou na Equatorial Energia S.A. em 2008 e exerce na Equatorial, atualmente, o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, tendo trabalhado anteriormente no Banco UBS Pactual na área de pesquisa de renda variável como analista sênior do setor elétrico e de
saneamento entre 2004 e 2008. Foi premiado nos últimos dois anos como uns dos melhores analistas pela Institutional Investor. Antes disso, trabalhou
como analista de produtos estruturados para o banco Itaú BBA (ex- BBA Creditanstalt). Graduou-se pela Escola Politécnica da USP em engenharia
elétrica e possui pós-graduação (MBA) pela Duke University.
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Firmino Ferreira Sampaio Neto – 149.224.538-06
O Sr. Sampaio é Diretor Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A., tendo sido Presidente do Conselho de
Administração da Equatorial de março de 2006 a abril de 2010 e Conselheiro da Cemar desde maio de 2004. O Sr. Sampaio Neto foi presidente da
Eletrobrás entre os anos de 1996 e 2001 e Presidente da Eletrobrás Termonuclear entre os anos de 2000 e 2001. O Sr. Sampaio Neto foi Presidente e
Diretor Financeiro da COELBA por 14 anos e membro do Conselho de Administração de Furnas, Itaipu Binacional, CHESF, Eletrosul, Gerasul,
CEMIG, ENERSUL, CEMAT e LIGHT. O Sr. Sampaio Neto é graduado em Economia pela UFBA e pós-graduado em Planejamento Industrial pela
SUDENE/IPEA/FGV.
Ana Marta Horta Veloso – 804.818.416-87
A Sra. Veloso é atualmente Diretora da Equatorial Energia S.A., tendo atuado de 2006/2008 no UBS Pactual, na gestão de recursos dos ex-sócios do
Pactual, com foco em investimentos de longo prazo. Antes disso, trabalhou por 12 anos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES. No BNDES, ocupou vários cargos executivos, principalmente na área de mercado de capitais, realizando operações de renda variável e
acompanhando posições da carteira da BNDESPAR. Foi também membro do Conselho de Administração de diversas empresas: Klabin S.A. (titular2003/04), CVRD (suplente - 2003/04), Acesita S.A. (titular - 2003/04), Valepar S.A. (titular - 2003), Net Serviços de Comunicação S.A. (titular - 1999).
De agosto de 2000 a agosto de 2001, foi analista sênior dos setores elétrico, saneamento e media da área de pesquisa de renda variável do Banco Pactual.
Atualmente, é conselheira da CEMAR, mas anteriormente já foi parte integrante do conselho da Light S.A. e da Light SESA. A Sra. Veloso é graduada
em Ciências Econômicas pela UFMG, com mestrado em Economia Industrial pela UFRJ.
José Guilherme Cruz de Souza – 003.669.617-05
O Sr. Souza é sócio e membro da equipe de Private Equity da Vinci Partners. Trabalhou desde 2005 no Banco Pactual como cogestor dos R$ 1,2 bilhão
do FIPBrasil Energia, sendo responsável pela prospecção, análise e estruturação de negócios, além de membro do conselho de administração das
empresas do fundo e membro suplente do conselho fiscal da Equatorial Energia S.A. Antes disso, atuou como consultor de gestão para a Stern Stewart &
Co. de 2001 a 2004. Atuou ainda, durante cinco anos, na área de Equities Sales & Trading do Citigroup Asset Management e do Banco Graphus. É
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formado em Engenharia Elétrica pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, e tem MBA com concentrações em finanças e contabilidade corporativa
pela Universidade de Rochester, Nova York, onde concluiu o curso com o prêmio Beta Gamma Sigma.
Carlos Augusto Leone Piani – 025.323.737-84
O Sr. Piani é Diretor da Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. desde abril de 2010, sendo co-responsável pela área de Private Equity desde este
período. Adicionalmente, o Sr. Piani é membro dos Conselhos de Administração da Equatorial Energia S.A., CEMAR, CMAA, Unidas S.A., Burger
King Brasil, Cecrisa e Le Biscuit S.A. e, recentemente em agosto de 2012, assumiu o cargo de Presidência da PDG Realty. Na Equatorial Energia S.A.,
foi Diretor Presidente entre março de 2007 e abril de 2010. Na CEMAR, também foi Vice-Presidente Administrativo Financeiro entre maio de 2004 e
março de 2006 e Diretor Presidente entre março de 2006 e abril de 2010. Anteriormente foi sócio do Banco Pactual. Entre 2000 e 2004, foi gestor do
Fundo Internet e, durante o período de 1998 a 2000, atuou no departamento de finanças corporativas do banco. Antes do Banco Pactual, foi analista do
departamento de business valuation da Ernst&Young. É formado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e em
Administração de Empresas pelo IBMEC-RJ. Além disso, especializou-se em Gestão Empresarial pela Harvard Business School e possui a certificação
de Chartered Financial Analyst (CFA).
Augusto Miranda Paz Júnior – 197.053.015-49
O Sr. Miranda é Diretor Presidente da CEMAR desde abril de 2010. De 2007 a 2010, foi Diretor Vice-Presidente de Operações e, anteriormente, foi
Diretor de Engenharia da CEMAR desde julho de 2004. O Sr. Miranda é experiente executivo com mais de 20 anos no setor elétrico. Antes de ingressar
na CEMAR, o Sr. Miranda exerceu diversos cargos nas áreas de gestão da manutenção do sistema elétrico na COELBA, sendo também representante da
COELBA junto ao CCON. O Sr. Miranda é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em Gestão de
Manutenção promovida pela Eletrobrás em convênio com a PUC/RJ e a Escola Federal de Engenharia de Itajubá/MG e MBA em gestão de empresas de
energia elétrica pela FGV/SP.
b) Condenações judiciais e administrativas (inclusive criminais):
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O Sr. Eduardo Haiama 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.
O Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto 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.
A Sra. Ana Marta Horta Veloso declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeita 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.
O Sr. José Guilherme Cruz de Souza 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.
O Sr. Carlos Augusto Leone Piani 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.
O Sr. Augusto Miranda Paz Júnior 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
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julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
12.8.1. Conselho Fiscal
a) Currículos:
Paulo Roberto Franceschi – 171.891.289-72
O Sr. Paulo Roberto é sócio da AUDICONTROL Auditoria e Controle, escritório de auditoria independente e consultoria nas áreas contábil e fiscal,
desde 1995. Como Sócio sênior, tem como responsabilidade a condução estratégica do negócio, responsabilidade técnica dos trabalhos em conjunto com
os demais sócios e a administração geral da empresa. Trabalhou em Auditoria Internacional por 18 anos antes de estabelecer a sociedade Audicontrol.
Além disso, participa também do Conselho Fiscal da Bematech S.A. - sociedade de capital aberto - há 6 anos e da Equatorial Energia S.A. e do Conselho
Econômico da Mitra Arquidiocese de Curitiba há 5 anos e do Conselho Executivo de uma empresa familiar há 9 anos. Participou também do Conselho
Fiscal de uma sociedade de capital fechado com atuação no ramo químico para o exercício de 2008 e do Comitê de Auditoria, como órgão de assessoria
ao Conselho de Administração, da Positivo Informática S.A. – sociedade de capital aberto, para os exercícios de 2007 e 2008. O Sr. Paulo Roberto
cursou Ciências Econômicas pela FAE Business School e Ciências Contábeis pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná.
Sérgio Passos Ribeiro – 026.246.867-03
O Sr. Sérgio Passos é sócio e responsável pela área de controladoria da Vinci Partners. Juntou-se ao Banco Pactual em 1998, onde atuou como
responsável pela área fiscal e a partir de 2006 até 2009 assumiu também a função de responsável pela área contábil. Antes do Pactual, foi consultor
tributário da PriceWaterhouseCoopers. O Sr. Sérgio Passos atua, atualmente, como membro do conselho fiscal da Equatorial Energia S.A. Sérgio Passos
é graduado em Administração de Empresas e Contabilidade pela Universidade Santa Úrsula, possui MBA em Finanças pelo IBMEC RJ.
Renato Moritz - 012.016.617-81

10SP - 8464564v1

O Sr. Renato integra a equipe de Private Equity da Vinci Partners, na qual ingressou na data de sua incorporação, em Setembro de 2009. Ingressou no
Banco Pactual em 1997 na área de controladoria internacional, onde permaneceu por 13 anos. Em 1999, tornou-se sócio da instituição. Em 2009,
incorporou a coordenação das funções de Administração e Operações da área internacional do banco. No período de 1992 a 1996 trabalhou como auditor
na Arthur Andersen. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Candido Mendes.
Vanderlei Dominguez da Rosa – 422.881.180-91
O Sr. Dominguez é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em cursos de extensão em Mercado de Capitais
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Contabilidade de Custos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É sócio
executivo da empresa HB Audit – Auditores Independentes S.S. e sua principal função é a de executar, revisar e supervisionar os trabalhos de auditoria
independente e é o responsável técnico perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Atua como membro efetivo do Conselho Fiscal das
empresas: Odontoprev S.A., operadora de planos odontológicos; Tegma Gestão Logística S.A., transporte, armazenamento e logística; Triunfo
Participações e Investimentos S.A., do setor de infraestrutura, com participação em empresas atuantes na administração de serviços públicos nos
segmentos rodoviário, portuário e de geração de energia elétrica; e como membro suplente do conselho fiscal das empresas: Padtec S.A., empresa
voltada ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de comunicações ópticas; IdéiasNet S.A., área de tecnologia; MPX Energia S.A., geração de
energia; e Equatorial Energia S.A. Atuou como membro do Conselho Fiscal das empresas Tupy S.A., Marisol S.A., Inepar – Indústria e Construções
S.A., Brasil Ferrovias S.A. e Bematech S.A.
Felipe Sousa Bittencourt – 078.366.387-07
O Sr. Bittencourt é sócio da Vinci Partners e responsável pela área de M&A do grupo. Ele se juntou ao UBS Pactual Alternative Investments (“PCP”) no
início de 2008, como membro da equipe de private equity, tendo focado na originação, análise, seleção, execução e monitoramento de investimentos do
fundo PCP. Anteriormente, entre 1998 e 2007, o Sr. Bittencourt trabalhou no Banco JPMorgan na área de finanças corporativas. Ele se envolveu em
diversas transações na América Latina de M&A, equity, captação de dívida, reestruturação financeira, dentre outras, tendo trabalhado no escritório do
Banco em Nova Iorque por aproximadamente 5 anos. O Sr. Bittencourt é graduado pela faculdade IBMEC, Rio de Janeiro, e possui pós-graduação
(MBA) pela Universidade de Columbia, Nova Iorque. Atualmente, o Sr. Bittencourt é membro suplente dos conselhos fiscais da Equatorial Energia e
CEMAR.
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Carlos Eduardo Martins e Silva – 095.296.317-55
O Sr. Martins é gestor de investimentos de private equity da Vinci Partners desde outubro de 2009 e membro do conselho de administração de diversas
subsidiárias do Grupo Los Grobo, umas das maiores empresas de agronegócios da America do Sul. Anteriormente, e membro do conselho fiscal da
CEMAR. Trabalhou no UBS Pactual na área de Investimentos de Longo Prazo como um dos gestores do fundo PCP a partir de 2008. Além disso,
trabalhou no Credit Suisse como analista de investimentos na área de Pesquisa sendo parte do time eleito pela Revista Institutional Investor como
primeiro lugar em análise dos setores de Agribusiness e Saúde para América Latina em 2008, segundo e terceiro lugar em Transportes para Brasil e
América Latina em 2006 e 2007, respectivamente. O Sr. Martins e formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universita degli
Studi di Bologna (Bolonha, Italia).
b) Condenações judiciais e administrativas (inclusive criminais):
O Sr. Paulo Roberto Franceschi 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.
O Sr. Sérgio Passos Ribeiro 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.
O Sr. Renato Moritz 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.
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O Sr. Vanderlei Dominguez da Rosa 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.
O Sr. Felipe Sousa Bittencourt 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.
O Sr. Carlos Eduardo Martins e Silva 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.

12.9. Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre:
Não aplicável.
12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre os candidatos ao Conselho de
Administração e Conselho Fiscal e:
Identificação

CPF/CNPJ

Cargo/Função
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C
T
Tipo de relação Tipo de pessoa
do Administrador relacionada
com a pessoa
relacionada

T

Identificação

CPF/CNPJ

C
T
Tipo de relação Tipo de pessoa
do Administrador relacionada
com a pessoa
relacionada

T

Cargo/Função
Administrador do Emissor
Eduardo Haiama
Conselheiro de Administração
Pessoa relacionada
Equatorial Energia S.A.
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

2
p

257.355.548-83
Prestação de
0 serviços
03.220.438/0001-73

c
Controlador Direto

Observação
Administrador do Emissor
Carlos Augusto Leone Piani
Conselheiro de Administração
Pessoa relacionada
Equatorial Energia S.A.
Presidente do Conselho de Administração
Observação
Administrador do Emissor
Ana Marta Horta Veloso
Conselheiro de Administração
Pessoa relacionada
Equatorial Energia S.A.
Diretora
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0
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Administrador do Emissor
Firmino Ferreira Sampaio Neto
Conselheiro de Administração
Pessoa relacionada
Equatorial Energia S.A.
Conselheiro de Administração e Diretor Presidente
Observação
Administrador do Emissor
José Guilherme Cruz de Souza
Conselheiro de Administração
Pessoa relacionada
Equatorial Energia S.A.
Conselheiro Fiscal (Suplente)
Observação

9
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Administrador do Emissor
Paulo Roberto Franceschi
Conselheiro Fiscal (Efetivo)
Pessoa relacionada
Equatorial Energia S.A.
Conselheiro Fiscal (Efetivo)
Observação

1
171.891.289-72
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0
03.220.438/0001-73

Administrador do Emissor
Sérgio Passos Ribeiro
Conselheiro Fiscal (Efetivo)
Pessoa relacionada
Equatorial Energia S.A.
Conselheiro Fiscal (Efetivo)
Observação

1
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Administrador do Emissor
Vanderlei Dominguez da Rosa
Conselheiro Fiscal (Suplente)
Pessoa relacionada

4
422.881.180-91
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Equatorial Energia S.A.
Conselheiro Fiscal (Suplente)
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Administrador do Emissor
Felipe Sousa Bittencourt
Conselheiro Fiscal (Suplente)
Pessoa relacionada
Equatorial Energia S.A.
Conselheiro Fiscal (Efetivo)
Observação

0
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