AES TIETÊ ENERGIA S.A.
PROPOSTAS PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Senhores Acionistas:
A Administração da AES Energia Tietê S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) submete à apreciação dos senhores acionistas as propostas a seguir, a serem
deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral Extraordinária”), a realizar-se em 19 de janeiro de 2018, às 10h00 (“Proposta da Administração”),
observadas as normas da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), da Instrução CVM n.º 481, de 17 de
dezembro de 2009 (“ICVM 481/09”) e do estatuto social da Companhia:
• Eleição de 5 (cinco) conselheiros de administração na posição de conselheiros suplentes dos Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Julian Jose Nebreda Marquez,
Francisco Jose Morandi Lopez, Vincent Winslow Mathis e Krista Sweigart, a serem indicados pela acionista controladora.
Por solicitação da acionista controladora se propõe a reorganização de determinadas posições no Conselho de Administração, a saber:
(a) Eleição do Sr. Rogério Pereira Jorge, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da Carteira de Identidade RG n.º 25.926.376-x, expedido pela
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 286.628.278-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP 06460-040, como membro
suplente do Conselho de Administração da Companhia da Conselheira efetiva, Sra. Krista Sweigart, uma vez que a posição se encontra atualmente vaga;
(b) Eleição do Sr. Carlos Renato Xavier Pompermaier, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 138.928 e no CPF/MF sob o nº 191.285.13851, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia

do membro efetivo Sr. Britaldo Pedrosa Soares, posição anteriormente ocupada pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, que apesentou carta de
renúncia ao cargo em questão em 21 de novembro de 2017;
(c) Eleição da Sra. Roberta Tenenbaum, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 13.021.653-4, inscrita no CPF/MF sob o nº
089.268.927-78, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP
06460-040, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia do membro efetivo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez, posição
anteriormente ocupada pelo Sr. Marcelo Antonio de Jesus, que apesentou carta de renúncia ao cargo em questão em 21 de novembro de 2017;
(d) Eleição da Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 39.294.294-X, expedida pela
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.425.117-51, com domicílio profissional na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Marcos Penteado
de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Torre II, Tamboré, CEP 06460-040, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia do membro
efetivo Sr. Francisco Jose Morandi Lopez, posição anteriormente ocupada pelo Sr. Sidney Simonaggio, que apesentou carta de renúncia ao cargo em questão
em 21 de novembro de 2017; e
(e) Eleição do Sr. Rodrigo Sanchez D’Elia, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.565.252-6 expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 185.997.418-02, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com domicílio profissional na Avenida
Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sitio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri,
Estado de São Paulo, CEP 06460-040, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia do membro efetivo Sr. Vincent Winslow Mathis,
posição anteriormente ocupada pelo Sr. Airton Ribeiro de Matos, que apesentou carta de renúncia ao cargo em questão em 21 de novembro de 2017.
Os conselheiros a serem eleitos na Assembleia Geral Extraordinária terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2018. Os
demais membros do Conselho de Administração permanecerão em seus cargos, com seu mandato inalterado e vigente até a Assembleia Geral Ordinária de 2018,
quando deverá ser realizada eleição para todos os cargos do Conselho de Administração.

As informações previstas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia, conforme artigo 10, inciso I da ICVM 481/2009, relativas aos candidatos
indicados pelo acionista controlador, podem ser consultadas no Anexo A da presente Proposta da Administração.

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
ANEXO A
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA (CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
ANEXO A

CANDIDATOS INDICADOS PELA ACIONISTA CONTROLADORA DA COMPANHIA PARA
MEMBROS DO 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 artigo 10, inciso I da Instrução CVM 481/2009, relativas aos candidatos indicados pela acionista controladora)

12.5. Membros do conselho de administração da Companhia

Profissionais indicados pela acionista controladora para compor o Conselho Administração da Companhia:

Nome

Data de
Nascimento

Idade
(anos)

Profissão

CPF

Cargo Eletivo a
ser ocupado

Data de eleição
prevista

Data de
posse
prevista

Mandatos
Consecutivos

Prazo de
mandato

Outros cargos
ou funções
exercidas na
Companhia

Indicação se
foi eleito pelo
controlador
ou não

Rogério Pereira Jorge

16/08/1980

37

Bacharel em
Direito

286.628.278-70

Conselheiro de
Administração
Suplente

19/01/2018

19/01/2018

0

Até AGO de
2018

Não há.

Sim

Carlos Renato Xavier
Pompermaier

19/01/2018

44

Advogado

191.285.138-51

Conselheiro de
Administração
Suplente

19/01/2018

07/01/1973

0

Até AGO de
2018

23/02/1982

35

Engenheira

089.268.927-78

Conselheiro de
Administração
Suplente

19/01/2018

Roberta Tenenbaum

0

Até AGO de
2018

Clarissa Della Nina Sadock
Accorsi

14/08/1976

41

Economista

070.425.117-51

Conselheiro de
Administração
Suplente

Rodrigo Sanchez D’Elia

11/04/1975

42

Engenheiro

185.997.418-02

Conselheiro de
Administração
Suplente

19/01/2018

19/01/2018

19/01/2018

0
Até AGO de
2018

19/01/2018

19/01/2018

0

Até AGO de
2018

Não há.
Sim

Não há.
Sim

Diretora VicePresidente e de
Relações com
Investidores

Sim

Não há.
Sim

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração e 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:

Não aplicável. Os candidatos indicados para eleição não atuaram como membros do conselho de administração e fiscal no último exercício.
12.7. Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração
Não aplicável.

12.8. Administradores e membros do conselho fiscal
a.

Currículos dos administradores e membros do conselho fiscal

Conselho de Administração:
Rogério Pereira Jorge
Membro do conselho de administração (Suplente)
Rogério Pereira Jorge é técnico em eletrotécnica e graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, International MBA pela
FIA/USP e cursos de especialização em gestão empresarial e finanças pela University of Pittsburg e University
of Virginia. Rogério trabalha no Grupo AES há 19 anos, atualmente exerce a função de Diretor de
Relacionamento com Cliente da Companhia. Anteriormente foi responsável por áreas técnicas, de gestão da
receita, relacionamento com o cliente e projetos estratégicos na Eletropaulo Metropolitana Eletricidade S.A.
(companhia aberta). Nos últimos 5 anos, Rogério Jorge, 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.
Carlos Renato Xavier Pompermaier
Membro do conselho de administração (Suplente)
Carlos Renato Xavier Pompermaier é advogado, graduado em Direito e especialista em Mercado de
Capitais pela Universidade de São Paulo, com mestrado (LLM) pela King’s College da Universidade de
Londres. Atualmente é Diretor Jurídico e de Compliance do Grupo AES Brasil, desde agosto de 2015,
conselheiro de administração da AES Elpa S.A. (companhia aberta) e conselheiro de administração suplente
da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta) desde abril de 2017. Nos
últimos anos ocupou as seguintes posições: (i) sócio de Theodoro Carvalho de Freitas Advogados Associados
entre 1997 e 2006; (ii) Diretor Jurídico da Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. de 2006 a 2008; e (iii) Diretor
Jurídico da Cielo S.A. (companhia aberta) de 2008 a 2015. Nos últimos 5 anos, Carlos Pompermaier, 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.
Roberta Tenenbaum
Membro do conselho de administração (Suplente)
Roberta Tenenbaum é engenheira, graduada em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com Pós-Graduação em Finanças e Mercado de Capitais pela
Fundação Getúlio Vargas. Atua desde Outubro de 2016 como Diretora de Pesquisa de Mercado da
Companhia. Nos últimos anos ocupou as seguintes posições: (i) Gerente de Relacionamento Institucional do
Banco BBM S/A entre 2004 e 2008; (ii) Analista de Renda Variável da Dynamo Gestão de Recursos entre
2008 e 2009; (iii) Gerente de Relações com Investidores do Grupo AES Brasil entre 2009 e 2012; (iv) Gerente

de Tesouraria da AES Brasil entre 2012 e 2015 e (v) Diretora de Suporte à Gestão do Grupo AES Brasil entre
2015 e 2016. Nos últimos 5 anos, Roberta Tenenbaum 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.
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi
Membro do conselho de administração (Suplente)
Clarissa Della Nina Sadock Accorsi é Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da
Companhia desde outubro de 2017 e da AES Elpa S.A. (companhia aberta) desde abril de 2016, conselheira
de administração suplente da AES Elpa S.A. e da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(companhia aberta) desde abril de 2016. É graduada em Economia pela Faculdade Cândido Mendes, possui
MBA em Finanças pela COPPEAD/UFRJ e curso de extensão em Finanças pela Darden School of Business
– University of Virginia (EUA). Nos últimos cinco anos ocupou, além das funções já citadas, a posição de
Diretora Financeira (não estatutária) do Grupo AES Brasil (de agosto de 2008 a outubro de 2017). Clarissa
Sadock 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.
Rodrigo Sanchez D’Elia
Membro do conselho de administração (Suplente)
Rodrigo Sanchez D’Elia é engenheiro, graduado Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com
MBA de economia pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Atualmente é Diretor de
Engenharia, Construção e Serviços da AES Tietê. Nos últimos anos ocupou as seguintes posições: (i) auditor
na Arthur Andersen e Touche Tohmatsu entre 1997 e 2002 e (ii) diferentes cargos na Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (companhia aberta) entre 2002 e 2015, sendo o último deles
Gerente de Regulação Econômico-Financeira. Nos últimos 5 anos, Rodrigo D’Elia 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.
b.

Condenações criminais, condenações em processo administrativo da CVM e penas aplicadas

e condenações judiciais ou administrativas transitadas em julgado que tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos com qualquer administrador ou membro do conselho fiscal
Nenhum dos profissionais mencionados no item acima esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação
criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e nenhuma

condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão
ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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. Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores da Companhia.

