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CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº. 83.878.892/0001-55
NIRE 42300011274
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 04/08/2017
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
INSTRUÇÃO CVM Nº. 481 de 17 de Dezembro de 2009

Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que será submetido à apreciação de seus Acionistas, na
Assembleia Geral Extraordinária da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., que realizar-se-á em 11 de agosto de 2017,
às 10 horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, no bairro Itacorubi, na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, a Eleição de representante do acionista controlador para o Conselho Fiscal, do Sr. André Luiz

Bazzo, em substituição ao Sr. Antonio Ceron, após apresentação de renuncia, através de carta de 11 de
maio de 2017 endereçada ao Exmo Sr. Governador do Estado de Santa Catarina e submetida a
apreciação desta Companhia para convocação de Assembleia Geral de Acionistas.

José Carlos Oneda
Diretor de Finanças e Relações com Investidores

2

INFORMAÇÃO DO CANDIDATO A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL
INSTRUÇÃO CVM Nº. 480 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009 E INSTRUÇÃO CVM Nº. 481 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ITEM 12.5 A 12.12 DO ANEXO 24

CONSELHO FISCAL

12.5. Informações Candidato a Membro Efetivo do Conselho Fiscal:
Nome: André Luiz Bazzo
Idade: 39
Profissão: Contador da Fazenda Pública do estado de Santa Catarina
CPF: 004.629.539-98
Cargo eletivo a ocupar: Membro Efetivo
Data de Convocação da Assembleia para eleição: 04 de agosto de 2017
Data prevista da posse: 13 de agosto de 2017
Prazo do mandato: até a AGO de 2018
Outros cargos ou funções exercidos na Companhia: Foi Diretor de gestão Corporativa de 2011 até 2015
Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: O indicado será eleito pelo controlador.
informações sobre:
i. as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e se a empresa
integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:
2017 – Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina
2016 – Secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC
2015-2016 – Presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
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2011-2015 – Diretor de Gestão Corporativa da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. e suas subsidiárias integrais
Celesc Distribuição S.A. e Celesc Geração S.A.
2011-2015 – Conselheiro de Administração da Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A -. ECTE, empresa da
qual a emissora possui participação de 30,9 % do capital social.
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor
Não se aplica
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:
Não atuou
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 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:
Não se aplica.
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
Não se aplica
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
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b.
c.

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