CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº. 83.878.892/0001-55
NIRE 42300011274

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05/01/2015
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Os senhores Acionistas são convocados para se reunirem no dia 05 de janeiro de 2015, em primeira convocação, em
Assembléia Geral Extraordinária, às 14 horas, na sede social da Companhia, situada nesta Capital, na Avenida Itamarati,
160, bairro Itacorubi, a fim de deliberar sobre a Eleição de Membros do Conselho de Administração.
Consoante o disposto no art. 10 da Instrução CVM 481/09 e com base nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência,
apresentamos as informações sobre os membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista controlador a
serem eleitos em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 05 de janeiro de 2015, conforme disposto a seguir:

INFORMAÇÕES DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(ACIONISTA CONTROLADOR)
INSTRUÇÃO CVM Nº. 480 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009 E INSTRUÇÃO CVM Nº. 481 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009
ITEM 12.6 A 12.10 DO ANEXO 24

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

12.6. Informações Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: Antônio Marcos Gavazzoni
Idade: 40
Profissão: Advogado
CPF: 827.189.469-20
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembléia para eleição: 05 de janeiro de 2015
Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
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Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30.04.2015
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não Há
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: O indicado será eleito pelo controlador.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários:
O indicado é/será membro do Comitê Financeiro do Conselho de Administração.
12.8.a Currículo contendo dados abaixo:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as, sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia
2005 a 2006 - Procurador Geral do Município de Chapecó/SC
2007 a 2008 - Secretário de Estado da Administração do Governo do Estado de Santa Catarina
2009 a 2010 - Secretário de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Santa Catarina
2011 – 2013 - Diretor Presidente da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
2013- Secretário de Estado da Fazenda do Governo do Estado de Santa Catarina
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Não se aplica
12.8.b descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos :
i. qualquer condenação criminal
Não há.
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;
Não há.
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não há.
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12.9. Não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. administradores do emissor e administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, entre administradores do emissor e:
a.

O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia – por força do estatuto

social da companhia o indicado é conselheiro de administração das subsidiárias integrais Celesc Distribuição S/A e Celesc
Geração S/A. O indicado é Conselheiro de Administração da empresa controlada SCGás.
b.

O indicado possui relação com o controlador direto ou indireto da Companhia – O Indicado é Secretário de Estado da

Fazenda do Governo do Estado de Santa Catarina
c.

Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou

controladoras ou controladas de alguma dessas pessoa.

12.6. Informações Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: Cleverson Siewert
Idade: 38 anos
Profissão: Engenheiro Civil
CPF: 017.452.629-62
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembléia para eleição: 05 de janeiro de 2015
Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30.04.2015
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Diretor Presidente da Celesc S.A e suas subsidiárias
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: indicado eleito pelo controlador
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12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários:
O indicado é membro do Comitê de Assuntos Estratégicos e Desenvolvimento Executivo do Conselho de Administração
12.8. Currículo contendo dados abaixo:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as, sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia
2005-2007 Secretário Executivo do Fundo de Desenvolvimento Social – FUNDOSOCIAL
2007-2010 Diretor do Tesouro do Estado de Santa Catarina
2010-2011 Secretario da Fazenda do Estado de Santa Catarina
2010-2013 Diretor Técnico da Celesc Distribuição S/A
2013 Diretor Presidente da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas subsidiárias integrais Celesc Distribuição S.A.
e Celesc Geração S.A.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Não se aplica
12.8.b descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos :
i. qualquer condenação criminal
Não há.
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;
Não há.
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não há.
12.9. Não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
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b. administradores do emissor e administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, entre administradores do emissor e:
a.

O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia – por força do estatuto

social da companhia o indicado é conselheiro de administração das subsidiárias integrais Celesc Distribuição S/A e Celesc
Geração S/A.
b.

O indicado não possui relação com o controlador direto ou indireto da Companhia

c.

Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou

controladoras ou controladas de alguma dessas pessoa.

12.6. Informações Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: Ernani Bayer
Idade: 77
Profissão: Professor, Mestre em Direito
CPF:
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembléia para eleição: 05 de janeiro de 2015
Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30.04.2015
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não há
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: O indicado será eleito pelo controlador.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários:
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O indicado será membro do Comitê de Assuntos Estratégicos.
12.8.a Currículo contendo dados abaixo:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as, sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
2011 – Diretor Administrativo e Financeiro do SAPIENS PARQUE.
2011/2012 – Chefe de Gabinete da SCPAR – Participações e Parcerias.
2012/2013 – Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Comunicação/SC.
2013 – Assistente da Presidência da CELESC S.A. para assuntos estratégicos.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Não se aplica
12.8.b descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos :
i. qualquer condenação criminal
Não há.
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;
Não há.
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não há.
12.9. Não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. administradores do emissor e administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
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12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, entre administradores do emissor e:
a. O indicado não é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia.
b. O indicado não possui relação com o controlador direto ou indireto da Companhia
c. Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoa.

12.6. Informações Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: Derly Massaud de Anunciação
Idade: 62
Profissão: Administrador de Empresas e Jornalista
CPF: 130.645.500-63
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia para eleição: 05 de janeiro de 2015
Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30.04.2015
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: indicado pelo controlador
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários:
O indicado é/será membro do Comitê de Recursos Humanos do Conselho de Administração
12.8.a Currículo contendo dados abaixo:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as, sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
7

02.01.2003 até março de 2012 foi Secretário de Estado da Comunicação do Governo de Santa Catarina.
Março de 2012 até 2013 foi Secretário de Estado da Casa Civil do Governo de Santa Catarina.
Março de 2013 até presente data é Secretário de Estado da Comunicação do Governo de Santa Catarina
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Não se aplica
12.8.b descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos :
i. qualquer condenação criminal
Não há.
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;
Não há.
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não há.
12.9. Não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. administradores do emissor e administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, entre administradores do emissor e:
a.

O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia – por força do estatuto

social da companhia o indicado é conselheiro de administração das subsidiárias integrais Celesc Distribuição S/A e Celesc
Geração S/A.
b.

O indicado possui relação com o controlador direto ou indireto da Companhia

c.

Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou

controladoras ou controladas de alguma dessas pessoa.
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12.6. Informações Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: Milton de Queiroz Garcia
Idade: 52
Profissão: Advogado
CPF: 443.311.009-44
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia para eleição: 05 de janeiro de 2015
Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30.04.2015
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: indicado pelo controlador
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários:
O indicado é/será membro do Comitê de Recursos Humanos do Conselho de Administração
12.8.a Currículo contendo dados abaixo:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as, sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Empregado e Advogado da Celesc Distribuição S.A.
Assistente e Assessor da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
2007 até a presente data - Presidente da Fundação Celesc de Seguridade Social.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Não se aplica
12.8.b descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos :
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i. qualquer condenação criminal
Não há.
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;
Não há.
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não há.
12.9. Não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. administradores do emissor e administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, entre administradores do emissor e:
a.

O indicado não é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia

b. O indicado possui relação com o controlador direto ou indireto da Companhia
c. Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoa.

12.6. Informações Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: Pedro Bittencourt Neto
Idade: 59
Profissão: Advogado
CPF: 224.528.699-53
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data de Convocação da Assembleia para eleição: 05 de janeiro de 2015
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Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30.04.2015
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: indicado pelo controlador
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários:
O indicado é/será membro do Comitê Jurídico e de Auditoria do Conselho de Administração
12.8.a Currículo contendo dados abaixo:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as, sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Advogado;
Funcionário do Setor de Financiamento da FLORISA;
Diretor Comercial de Alô Representações e Comércio LTDA.;
Responsável pelo Setor de Produção da OBA – Organizações Bittencourt de Alimentos S/A;
Procurador Diretor-Administrativo da OBA – Organizações Bittencourt de Alimentos S/A;
Assessor Técnico Legislativo;
Assessor da Presidência da Assembléia Legislativa de Santa Catarina;
Secretário Parlamentar.
2005 até atualmente – Conselheiro de Administração da CASAN e CELESC
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
2005 até atualmente – Conselheiro de Administração da CELESC
12.8.b descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos :
i. qualquer condenação criminal
Não há.
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ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;
Não há.
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não há.
12.9. Não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. administradores do emissor e administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, entre administradores do emissor e:
a.

O indicado é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia – por força do estatuto

social da companhia o indicado é conselheiro de administração das subsidiárias integrais Celesc Distribuição S/A e Celesc
Geração S/A.
b.

O indicado possui relação com o controlador direto ou indireto da Companhia

c.

Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou

controladoras ou controladas de alguma dessas pessoa.

12.6. Informações Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: Luciano Chede
Idade: 35
Profissão: Advogado
CPF: 005.364.959-12
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data da Assembleia para eleição: 05 de janeiro de 2015
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Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30.04.2015

Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Não há
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: O indicado será eleito pelo controlador.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários:
O indicado será membro do Comitê Jurídico e de Auditoria do Conselho de Administração.
12.8.a Currículo contendo dados abaixo:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as, sociedades ou organizações
que integram (i) o grupo econômico da Companhia, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Advogado e Sócio do escritório de Advocacia – Fretta Moreira, Chede Advogados
Conselheiro de Administração da SC Parcerias
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
12.8.b descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos :
i. qualquer condenação criminal
Não há.
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;
Não há.
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não há.
12.9. Não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor:
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b. administradores do emissor e administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, entre administradores do emissor e:
a.

O indicado não é conselheiro em sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia

b.

O indicado não possui relação com o controlador direto ou indireto da Companhia

c.

Não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou

controladoras ou controladas de alguma dessas pessoa.
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INFORMAÇÕES DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(ACIONISTA MINORITÁRIO)
Em atenção às melhores práticas de Governança Corporativa e ao disposto no Artigo 6º, inciso II, da Instrução CVM nº
481/09, a Companhia divulga, na presente versão da Proposta da Administração, nominata apresentada por
representante de acionistas minoritários, ANGRA PARTNERS VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, que
requereram, nesta data, a adoção do processo de Voto Múltiplo na AGE de 05.01.2014:

12.6. Informações do Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: José Luiz Alquéres
Data de Nascimento: 31/03/1944
Profissão: Engenheiro
CPF: 027.190.707-00
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo do Conselho de Administração
Data da Assembleia para eleição: 05 de janeiro de 2015
Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30/04/2015
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: não há
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não foi indicado pelo controlador
12.8.a. Currículo contendo dados abaixo:
1. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações
que eventualmente integrem (i) o grupo econômico da CELESC, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da CELESC
2011 a 2014 – Conselheiro de administração Independente da QGEP
2013 – Conselheiro de administração Independente da Eletrobrás
2006 a 2010 – Presidente da Light S.A.
2004 a 2005 – Conselheiro de administração da Cemig
2000 a 2014 – Diretor Executivo da JLAlqueres Consultores Associados
2000 a 2003 – Conselheiro de administração da Energias do Brasil
1995 a 1999 – Diretor Executivo da Cia. Bozano Simonsen
1995 a 1997 – Conselheiro de administração da IVEN S.A.
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1993 a 1995 – Conselheiro de administração de Itaipu Binacional
1993 a 1994 – Presidente da Eletrobrás
2. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
2011 a 2014 – Conselheiro de administração Independente da QGEP
2013 – Conselheiro de administração Independente da Eletrobrás
2006 a 2010 – Presidente da Light S.A.
2004 a 2005 – Conselheiro de administração da Cemig
2000 a 2003 – Conselheiro de administração da Energias do Brasil
1993 a 1995 – Conselheiro de administração de Itaipu Binacional
1993 a 1994 – Presidente da Eletrobrás
12.8.b Descrição de qualquer dos seguintes eventos que eventualmente tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
1. qualquer condenação criminal;
Não há.
2. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas;
Não há.
3. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não há.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:
a. administradores da CELESC: não possui.
b. administradores da CELESC e de seus administradores de controladas, diretas ou indiretas: não possui.
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da
CELESC: não possui.
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: não
possui.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais:
a. O indicado não possui relações com sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela CELESC, nem com aquelas
em que a Companhia detém, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social.
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b. O indicado não possui relações com o controlador da Companhia (Governo do Estado de Santa Catarina).
c. O indicado não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de algum dos administradores da Companhia.
12.6. Informações do Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: Alberto Ribeiro Güth
Data de Nascimento: 01/08/1959
Profissão: Engenheiro
CPF: 759.014.807-59
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo do Conselho de Administração
Data da Assembleia para eleição: 05 de janeiro de 2015
Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30/04/2015
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: não há
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não foi indicado pelo controlador
12.8.a. Currículo contendo dados abaixo:
1. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações
que eventualmente integrem (i) o grupo econômico da CELESC, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da CELESC
Desde 2003 –

Sócio fundador da Angra Partners Gestão de Recursos - Diretor responsável pela gestão dos

Fundos geridos pela empresa
Desde 2008 -

Membro do Conselho de Administração da Itapecuru S.A.

Desde 2012 -

Membro do Conselho de Administração de Via Varejo S.A. (Ponto Frio e Casas Bahia)

Desde 2013 -

Membro do Conselho de Administração de A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.

Desde 2014 -

Membro do Conselho de Administração da empresa Estre Ambiental S.A.

2. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Desde 2012 – Conselheiro de Administração de Via Varejo (Ponto Frio e Casas Bahia)
2005 a 2009 – Conselheiro de administração da Telemig
2000 a 2007 – Conselheiro de administração da Editora e Livraria Saraiva
1997 a 1999 – Conselheiro de administração da Elevadores Atlas
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12.8.b Descrição de qualquer dos seguintes eventos que eventualmente tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
1. qualquer condenação criminal; Não há.
2. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; Não há.
3. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Não há.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:
a. administradores da CELESC: não possui.
b. administradores da CELESC e de seus administradores de controladas, diretas ou indiretas: não possui.
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da
CELESC: não possui.
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: não
possui.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais:
a. O indicado não possui relações com sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela CELESC, nem com aquelas
em que a Companhia detém, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social.
b. O indicado não possui relações com o controlador da Companhia (Governo do Estado de Santa Catarina).
c. O indicado não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de algum dos administradores da Companhia.

12.6. Informações do Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: Murillo Barbosa Vianna Neto
Data de Nascimento: 15/08/1981
Profissão: Engenheiro
CPF: 092.677.417-48
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo do Conselho de Administração
Data da Assembleia para eleição: 05 de janeiro de 2015
Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30/04/2015
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: não há
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não foi indicado pelo controlador
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12.8.a. Currículo contendo dados abaixo:
1. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações
que eventualmente integrem (i) o grupo econômico da CELESC, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da CELESC
2006 a 2009 – Associado da Angra Partners, tendo trabalhado na reestruturação da Kepler Weber e Santelisa Vale,
e na estruturação e acompanhamento do FIP-PROT
2010 – Associado do Nomura International, tendo trabalhando no grupo de Investment Banking em Londres
2011 a 2014 – Gerente da Angra Partners, tendo trabalhado como pessoa chave no acompanhamento dos FIPs
Investidores Institucionais 2 e Investidores Institucionais 3

2. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Não se aplica.
12.8.b Descrição de qualquer dos seguintes eventos que eventualmente tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
1. qualquer condenação criminal; Não há.
2. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; Não há.
3. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Não há.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:
a. administradores da CELESC: não possui.
b. administradores da CELESC e de seus administradores de controladas, diretas ou indiretas: não possui.
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da
CELESC: não possui.
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor: não
possui.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais:
a. O indicado não possui relações com sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela CELESC, nem com
aquelas em que a Companhia detém, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social.
b. O indicado não possui relações com o controlador da Companhia (Governo do Estado de Santa Catarina).
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c. O indicado não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de algum dos administradores da Companhia.

12.6. Informações do Candidato a Membro Efetivo do Conselho de Administração:
Nome: José Gustavo de Souza Costa
Data de Nascimento: 11/12/1945
Profissão: Economista
CPF: 012.072.297-68
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo do Conselho de Administração
Data da Assembleia para eleição: 05 de janeiro de 2015
Data prevista da posse: 15 de janeiro de 2015
Prazo do mandato: até a AGO marcada para 30/04/2015
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: não há
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: não foi indicado pelo controlador
12.8.a. Currículo contendo dados abaixo:
1. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções inerentes
ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações
que eventualmente integrem (i) o grupo econômico da CELESC, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da CELESC
2012 a 2014 – Membro do Conselho de Administração da Galway Gold (Canadá)
2011 a 2013 – Diretor-presidente da AUX Colômbia e da CCX Carvão de Colômbia
2005 a 2011 – Diretor-presidente da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro (Metrô Rio)
1993 a 2001 – Banco Pactual e Fundo Pactual Electra Capital Partners
1995 a 2000 – Presidente dos Conselhos de Administração da Escelsa e da Enersul
1998 a 2004 – Presidente do Conselho de Administração da Supervia
1994 a 2000 – Membro do Conselho de Administração da Eletrobrás
2. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
2012 a 2014 – Membro do Conselho de Administração da Galway Gold (Canadá)
2011 a 2013 – Diretor-presidente da CCX Carvão de Colômbia
1995 a 2000 – Presidente dos Conselhos de Administração da Escelsa e da Enersul
1998 a 2004 – Presidente do Conselho de Administração da Supervia
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1994 a 2000 – Membro do Conselho de Administração da Eletrobrás
2005 a 2011 – Diretor-presidente da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro (Metrô Rio)
12.8.b Descrição de qualquer dos seguintes eventos que eventualmente tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
1. qualquer condenação criminal; Não há.
2. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; Não há.
3. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Não há.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:
a. administradores da CELESC: não possui.
b. administradores da CELESC e de seus administradores de controladas, diretas ou indiretas: não possui.
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos
da CELESC: não possui.
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor:
não possui.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais:
a. O indicado não possui relações com sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela CELESC, nem com
aquelas em que a Companhia detém, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social.
b. O indicado não possui relações com o controlador da Companhia (Governo do Estado de Santa Catarina).
c. O indicado não possui qualquer relação com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de algum dos administradores da Companhia.
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