PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGE 2021
224ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

26 de fevereiro de 2021
Horário: 09h
Local: No auditório da sede social da Companhia, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201 Prédio "A1" - 4º andar, nesta capital

Proposta da Administração – AGE 2021
224ª Assembleia Geral Extraordinária

Senhores Acionistas,

A Administração da CEEE-GT propõe para aprovação dos acionistas, em Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2021:
1.

Eleger Conselheiro Fiscal Titular.

Informamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede da
Companhia, os documentos a que se refere o art. 124, §6º da Lei 6.404/76.
Os acionistas cujas ações estão depositadas na [B]3 – Brasil, Bolsa, Balcão que
desejarem participar da Assembleia, deverão apresentar extrato emitido até 72 (setenta e
duas) horas antes da Assembleia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo órgão
custodiante.
Para participar da Assembleia Geral, os Acionistas pessoa jurídica ou fundo de
investimento, deverão apresentar até a data da realização da Assembleia, cópia autenticada
do estatuto, contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição ou indicação do
representante legal que comparecer à Assembleia ou outorgar poderes a procurador.
Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores
constituídos na forma do Artigo 126, § 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato
deverão ser depositados na sede da Sociedade, na Secretaria Geral, com antecedência de até
72 (setenta e duas) horas da realização da Assembleia, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº
201, Prédio A1, 7° andar, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91410-400, Porto Alegre, Rio Grande do
Sul.
Nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei 6.404/1976 (a “Lei das S.A.”) e da
instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada (a “ICVM” 481), os acionistas poderão
participar também da Assembleia Geral mediante o preenchimento do Boletim de Voto a
Distância. As orientações para sua participação nesta modalidade constam no próprio boletim
que se encontra disponível no site de Relações com Investidores da Companhia, em
http://ri.ceee.com.br, no item informações financeiras, subitem assembleias.
Como é de conhecimento da população em geral, considerando a propagação de casos
de COVID-19 (coronavírus) no Brasil, está claro que grandes reuniões e aglomerações devem
ser evitadas por representarem ameaça à saúde dos participantes e da comunidade como um
todo.
Tendo como um de seus propósitos norteadores a garantia da segurança e do bem
estar dos seus empregados, colaboradores, acionistas e da comunidade em geral, a Companhia
recomenda fortemente aos seus acionistas que participem das Assembleias por meio do
sistema de votação a distância, enviando o correspondente Boletim de Voto a Distância,
observadas as instruções contidas no Manual para Participação nas Assembleias; evitando,
assim, o comparecimento presencial nas Assembleias.

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, em exercício
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1. ELEGER CONSELHEIRO FISCAL TITULAR:
(cfe. art. 10 da instrução cvm nº 481, de 17 de dezembro de 2009)
12.5 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor:
Apresentamos abaixo o nome do Conselheiro Fiscal Titular, indicado para o cargo, bem como
seus dados pessoais:
a. nome

César Luis Baumgratz

b. data Nascimento
c. profissão
d. CPF ou Passaporte
e. cargo eletivo ocupado

24/01/1962
Advogado
391.104.190-04
Conselheiro Fiscal Titular

f. data de eleição

26/02/2021

g. data da posse

26/02/2021

h. prazo do mandato

2 anos

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor

Não

j. foi eleito pelo controlador

Sim

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o
critério utilizado pelo emissor para determinar a
independência
l. nº de mandatos consecutivos

Não
1

m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Exerceu o cargo de Diretor na
CEEE-GT, CEEE-D e CEEE-PAR no
* nome e setor de atividade da empresa
período de 01/2015 à 07/2018.
* cargo
* se a empresa integra (i) o grupo econômico do
emissor ou (ii) é controlada por acionista do
emissor que detenha participação, direta ou
Não há
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou organizações
Não há
do terceiro setor
n. 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

12.6 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.

Conselho de Administração - CA

Total de
Reuniões
realizadas pelo
CA no último
exercício

% de participação do
conselheiro nas
reuniões, após a posse

Titulares
Vera Inêz Salgueiro Lermen

100%

Everton Santos Oltramari
André Boff Cruz

100%

Marco da Camino Ancona Lopez Soligo

34

20,59%
100%

Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva

100%

Maurício Carvalho Mazzini

100%

Conselho Fiscal - CF

Total de
Reuniões
realizadas pelo
CF no último
exercício

% de participação do
conselheiro nas
reuniões, após a posse

Titulares
Artur José de Lemos Junior

76,92%

Leandro Jacques de Castro

100%

Paulo Roberto Dias Pereira

100%

Felipe Baptista da Silva

13

100%

Suplentes
Andréia Pacheco Rodrigues
Pedro Paulo da Cunha

15.38%
0%
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12.7/8 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:
Apresentamos abaixo o nome dos membros titulares e suplentes do Comitê de Auditoria
Estatutário, bem como seus dados pessoais:
a. nome
b. CPF
c. data Nascimento
d. profissão
e. tipo de comitê
f. descrição de outras atividades
g. tipo de comitê de auditoria
h. cargo ocupado
i. descrição de outros cargos ocupados

Hélio Levi da Silva
106.464.930-00
24/07/1948
Contador
Comitê de Auditoria
não há
Estatutário aderente a ICVM nº 308/99
membro do comitê efetivo
não há

j. data eleição

08/04/2019

k. data de posse

10/04/2019

l. prazo do mandato
m. nº de mandatos consecutivos

3 anos
1

n. percentual (%) de participação nas reuniões

100%

o. outros cargos/função exercidas no emissor

não há

p. experiência profissional / declaração de
eventuais condenações / critérios de
independência

Sócio da Levi Auditores s/s, hoje Levi
Serviços Contábeis e Perícias s/s - 1991 a
2019;
Chefe de Gabinete da Presidência da
TRENSURB - fevereiro de 2017 a dezembro
de 2017;
Sócio da SAWERYN & Associados S/S
Auditores Independentes - 2012 a 2014;
Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal da
CEEE - 2007 a 2011;
Conselheiro do Conselho Fiscal da CRM 2007 a 2011;
Não houve qualquer tipo de condenação.
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q. tipo de condenação
r. descrição da condenação
a. nome
b. CPF
c. Data Nascimento
d. profissão
e. tipo de comitê
f. descrição de outras atividades
g. tipo de comitê de auditoria
h. cargo ocupado
i. descrição de outros cargos ocupados
j. data eleição
k. data de posse
l. prazo do mandato
m. nº de mandatos consecutivos
n. percentual (%) de participação nas reuniões
o. outros cargos/função exercidas no emissor

p. experiência profissional / declaração de
eventuais condenações / critérios de
independência

q. tipo de condenação
r. descrição da condenação
a. nome
b. CPF
c. data Nascimento
d. profissão
e. tipo de comitê
f. descrição de outras atividades
g. tipo de comitê de auditoria
h. cargo ocupado
i. descrição de outros cargos ocupados
j. data eleição
k. data de posse
l. prazo do mandato

não há
não houve qualquer tipo de condenação
Luiz Jose Nogueira Lima
105.11.855-87
19/10/1954
Administrador
Comitê de Auditoria
não há
Estatutário aderente a ICVM nº 308/99
membro do comitê efetivo
não há
08/04/2019
10/04/2019
3 anos
1
100%
não há
Atual Membro do Comitê de Auditoria da
CORSAN desde 2018;
Gerente Financeiro, Administrativos e
Recursos Humanos do Grupo GEBOMSA S.A
- 2015 a 2017;
Diretor de Controladoria e Vice-Presidente
do Grupo AMPER S.A - 2002 a 2012;
Não houve qualquer tipo de condenação.
não há
não houve qualquer tipo de condenação
Marco Antonio Mayer Foletto
480.083.380-91
24/03/1970
Contador
Comitê de Auditoria
não há
Estatutário aderente a ICVM nº 308/99
membro do comitê efetivo
não há
08/04/2019
10/04/2019
3 anos
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m. nº de mandatos consecutivos
n. percentual (%) de participação nas reuniões
o. outros cargos/função exercidas no emissor

p. experiência profissional / declaração de
eventuais condenações / critérios de
independência

q. tipo de condenação
r. descrição da condenação
a. nome
b. CPF
c. data Nascimento
d. profissão
e. tipo de comitê
f. descrição de outras atividades
g. tipo de comitê de auditoria
h. cargo ocupado
i. descrição de outros cargos ocupados
j. data eleição
k. data de posse
l. prazo do mandato
m. nº de mandatos consecutivos
n. percentual (%) de participação nas reuniões
o. outros cargos/função exercidas no emissor
p. experiência profissional / declaração de
eventuais condenações / critérios de
independência

1
100%
não há
Atual Presidente do Conselho de
Administração da TRANSPETRO desde 2018
com mandato até 2020;
Atual Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário da CORSAN desde 2018 com
mandato até 2021;
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre janeiro de 2019 a dezembro de 2019;
Conselheiro Independente do Conselho de
Administração do BANRISUL - 2018 a 2019;
Diretor Financeiro Interino da SUPERBAC
BIOTECH - 2016 a 2017;
Conselheiro Fiscal Independente da INDG
Falconi - 2015 a 2017;
Diretor de Auditoria da Companhia
Siderúrgica Nacional - 2015 a 2016.
Não houve qualquer tipo de condenação.
não há
não houve qualquer tipo de condenação
Mauricio Augusto Souza Lopes
106.159.278-23
26/02/1968
Contador
Comitê de Auditoria
não há
Estatutário aderente a ICVM nº 308/99
membro do comitê efetivo
não há
08/04/2019
10/04/2019
3 anos
1
100%
não há
Membro e Presidente de Auditoria do
Instituto dos Auditores Internos do Brasil 2012 a 2016;
Membro do Comitê de Auditoria da
Fundação de Previdência Privada CESP -
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2007 a 2016;

q. tipo de condenação
r. descrição da condenação
a. nome
b. CPF
c. data Nascimento
d. profissão
e. tipo de comitê
f. descrição de outras atividades
g. tipo de comitê de auditoria
h. cargo ocupado
i. descrição de outros cargos ocupados
j. data eleição
k. data de posse
l. prazo do mandato
m. nº de mandatos consecutivos
n. percentual (%) de participação nas reuniões
o. outros cargos/função exercidas no emissor

p. experiência profissional / declaração de
eventuais condenações / critérios de
independência

q. tipo de condenação
r. descrição da condenação
a. nome
b. CPF

Conselheiro do Conselho Fiscal da Fundação
de Energia e Saneamento - 2007 a 2008;
Não houve qualquer tipo de condenação.
não há
não houve qualquer tipo de condenação
Tiago Rego De Lima
923.056.360-91
13/03/1977
Contador
Comitê de Auditoria
não há
Estatutário aderente a ICVM nº 308/99
membro do comitê efetivo
não há
08/04/2019
10/04/2019
3 anos
1
100%
não há
Atual Diretor de Auditoria e de Operações Assessoria Técnica em Alimentação Coletiva
desde 2016;
Atual Sócio e Consultor Empresarial - Núcleo
Reestruturação e Performance desde 2018;
Coordenador de Auditoria Interna e
Prevenção de Perdas - Grupo DIMED - 2015
a 2016;
Gerente de Processos e Controles - C&A
Modas - 2013 a 2014;
Coordenador de Auditoria - Forjas TAURUS 2010 a 2013;
Coordenador de Projetos de Auditoria Lojas RENNER - 2003 a 2010;
Não houve qualquer tipo de condenação.
não há
não houve qualquer tipo de condenação
Allan Machado Kovalscki
923.951.120-20
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c. data Nascimento
d. profissão
e. tipo de comitê
f. descrição de outras atividades
g. tipo de comitê de auditoria
h. cargo ocupado
i. descrição de outros cargos ocupados
j. data eleição
k. data de posse
l. prazo do mandato
m. nº de mandatos consecutivos
n. percentual (%) de participação nas reuniões
o. outros cargos/função exercidas no emissor

q. tipo de condenação
r. descrição da condenação

08/07/1978
Tecnólogo em Processos Gerenciais
Comitê de Auditoria
não há
Estatutário aderente a ICVM nº 308/99
membro do comitê suplente
não há
08/04/2019
10/04/2019
3 anos
1
0%
não há
Atual Superintendente de Controles
Internos e Gestão de Riscos e Compliance
da CORSAN – desde 2016;
Superintendente de Relacionamento com
Cliente da CORSAN - 2012 a 2016;
Chefe do Departamento de Gestão de
Canais de Relacionamento da CORSAN 2010 a 2012;
Não houve qualquer tipo de condenação.
não há
não houve qualquer tipo de condenação

a. nome
b. CPF
c. data Nascimento
d. profissão
e. tipo de comitê
f. descrição de outras atividades
g. tipo de comitê de auditoria
h. cargo ocupado
i. descrição de outros cargos ocupados
j. data eleição
k. data de posse
l. prazo do mandato
m. nº de mandatos consecutivos
n. percentual (%) de participação nas reuniões
o. outros cargos/função exercidas no emissor
p. experiência profissional / declaração de
eventuais condenações / critérios de

Jose Ivo Dos Santos Lóss
197.530.710-00
02/12/1955
Contador
Comitê de Auditoria
não há
Estatutário aderente a ICVM nº 308/99
membro do comitê suplente
não há
08/04/2019
10/04/2019
3 anos
1
0%
não há
Conselheiro do Conselho Fiscal Companhia
Energética Do Rio Grande do Norte -

p. experiência profissional / declaração de
eventuais condenações / critérios de
independência
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independência

q. tipo de condenação
r. descrição da condenação
a. nome
b. CPF
c. data Nascimento
d. profissão
e. tipo de comitê
f. descrição de outras atividades
g. tipo de comitê de auditoria
h. cargo ocupado
i. descrição de outros cargos ocupados
j. data eleição
k. data de posse
l. prazo do mandato
m. nº de mandatos consecutivos
n. percentual (%) de participação nas reuniões
o. outros cargos/função exercidas no emissor

p. experiência profissional / declaração de
eventuais condenações / critérios de
independência

q. tipo de condenação
r. descrição da condenação
a. nome
b. CPF
c. data Nascimento
d. profissão
e. tipo de comitê
f. descrição de outras atividades

COSERN - 2015 a 2016;
Auditor Geral - Sauípe S.A - 2004 a 2015;
Conselheiro do Conselho Fiscal Forjas
Taurus S.A - 2010 a 2014;
Conselheiro do Conselho Fiscal Suzano
Bahia Sul Papel e Celulose S.A - 2005 a 2007;
Não houve qualquer tipo de condenação.
não há
não houve qualquer tipo de condenação
Jose Salvador Ramos De Oliveira
294.163.020-15
22/03/1960
Contador
Comitê de Auditoria
não há
Estatutário aderente a ICVM nº 308/99
membro do comitê suplente
não há
08/04/2019
10/04/2019
3 anos
1
0%
não há
Atual Sócio - OFC Assessoria Empresarial
LTDA desde 2010;
Sócio - Sfreddo Auditoria e Consultoria S/S 2009 - 2010;
Gerente Sênior Tributário - Ernst & Young
Serviços Tributários S/S - 1998 a 2009;
Não houve qualquer tipo de condenação.
não há
não houve qualquer tipo de condenação
Antonio Edson Maciel Dos Santos
112.567.138-64
23/10/1971
Administrador
Comitê de Auditoria
não há
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g. tipo de comitê de auditoria
h. cargo ocupado
i. descrição de outros cargos ocupados
j. data eleição
k. data de posse
l. prazo do mandato
m. nº de mandatos consecutivos
n. percentual (%) de participação nas reuniões
o. outros cargos/função exercidas no emissor

p. experiência profissional / declaração de
eventuais condenações / critérios de
independência

q. tipo de condenação
r. descrição da condenação
a. nome
b. CPF
c. data Nascimento
d. profissão
e. tipo de comitê
f. descrição de outras atividades
g. tipo de comitê de auditoria
h. cargo ocupado
i. descrição de outros cargos ocupados
j. data eleição
k. data de posse
l. prazo do mandato
m. nº de mandatos consecutivos
n. percentual (%) de participação nas reuniões
o. outros cargos/função exercidas no emissor
p. experiência profissional / declaração de
eventuais condenações / critérios de
independência

Estatutário aderente a ICVM nº 308/99
membro do comitê suplente
não há
08/04/2019
10/04/2019
3 anos
1
0%
não há
Diretor de Auditoria Interna e Gestão de
Riscos - LIQ CORP S.A / SP - 2014 a 2018;
Diretor de Gestão de Riscos e Controles
Internos e Diretor de Auditoria Interna WALMART Brasil LTDA - RS e SP - 2005 a
2013;
Gerente de Divisão de Auditoria Interna e
Gestão de Riscos - SONAE Distribuição Brasil
S.A / RS - 1995 a 2005;
Não houve qualquer tipo de condenação.
não há
não houve qualquer tipo de condenação
Silverio Miranda Neto
212.110.940-49
11/05/1958
Administrador
Comitê de Auditoria
não há
Estatutário aderente a ICVM nº 308/99
membro do comitê suplente
não há
08/04/2019
10/04/2019
3 anos
1
0%
não há
Atual Consultor/Auditor junto ao Setor
Público desde 2017;
Auditor Público Externo do TCE/RS de 1991
a 2016;
Assessor da Comissão de Finanças AL/RS
(PPA e LDO 2016);
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q. tipo de condenação
r. descrição da condenação

Conselheiro do Conselho de Administração
da CORSAN 2015/2018;
Não houve qualquer tipo de condenação.
não há
não houve qualquer tipo de condenação

12.9 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
a. administradores do emissor
b. administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
c. administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
d. administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor
Não existe relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre as partes
informadas acima.
12.10 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas
em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
b. controlador direto ou indireto do emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
A estrutura organizacional do Grupo CEEE é composta por uma Holding não operacional
(CEEE PAR).
A CEEE-GT possui em seus órgãos de gestão (Diretoria e Conselho de Administração) e
Conselho Fiscal representantes dos acionistas CEEE-PAR e Eletrobras.
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