ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 08.219.477/0001-74
NIRE: 21.3.0000965-5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE AGOSTO DE 2014
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no
parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76)
1.

Data, Hora e Local da Reunião: Aos 4 dias do mês de agosto de 2014, às 10:00, na sede
social da Itaqui Geração de Energia S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São Luis,
Estado do Maranhão, Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro Industrial
de Itaqui.

2.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença integral
dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3.

Mesa: Presidente: Roel Erik van der Stok; e Secretária: Danielle Costa de Oliveira.

4.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a eleição da diretoria da Companhia; e (ii) a
celebração de contratos pela Companhia.

5.

Deliberações: Após detida análise da matéria da ordem do dia, foi deliberado, por
unanimidade:
(i) Tendo em vista o término do mandato dos atuais diretores da Companhia, eleger,
com mandato de 2 (dois) anos vigente até a primeira Reunião do Conselho de
Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser
realizada no exercício de 2016, os Srs.:
a) Julio Cezar Marcante, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da
carteira de identidade nº 08537631, emitida pelo SSP/MT, e inscrito no CPF
sob o nº 617.016.961-34, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 9º andar, CEP 22.210-903
– Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e
b) Edesio Alves Nunes Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador
da carteira de identidade nº 262662, emitida pelo SSP/SE, e inscrito no CPF sob
o nº 298.392.034-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 9º andar, CEP 22.210-903
– Diretor Financeiro.
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Os diretores acima eleitos aceitaram sua nomeação e tomaram posse mediante
assinatura do respectivo termo de posse no livro de atas de reunião de diretoria da
Companhia, declarando, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a
atividade de administrador de sociedade por qualquer dos impedimentos previstos em
lei, especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei das S.A (Lei nº 6.404/76).
(ii) Aprovar a celebração dos seguintes contratos pela Companhia:
(a) Contrato de Fornecimento de Diesel, a ser celebrado entre a Companhia e a
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., no valor de R$8.229.000,00 (oito milhões,
duzentos e vinte e nove mil reais); e
(b) Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre a Companhia e a MCE
Engenharia S.A., para a manutenção preventiva e corretiva nas áreas de mecânica,
caldeiraria, tubulação, elétrica, fabricação e montagem de melhorias operacionais,
no valor de R$6.390.000,00 (seis milhões, trezentos e noventa mil reais).
6.

Encerramento: Por fim, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente
reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente ata, a qual foi lida e aprovada e
devidamente assinada pelos conselheiros presentes

7.

Assinaturas: Presidente: Roel Erik van der Stok; Secretária: Danielle Costa de Oliveira.
Conselheiros: Roel Erik van der Stok, Ricardo Levy e Pedro Akos Litsek.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Luis, 4 de agosto de 2014
___________________________
Danielle Costa de Oliveira
Secretária
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ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 08.219.477/0001-74
NIRE: 21.3.0000965-5

TERMO DE POSSE
Eu, Julio Cezar Marcante, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de
identidade nº 08537631, emitida pelo SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 617.016.961-34,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, 66, 9º andar, CEP 22.210-903, eleito como Diretor Presidente e, cumulativamente,
de Diretor de Relações com Investidores da ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
(“Companhia”), com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, Avenida dos
Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro Industrial de Itaqui, CEP 65.085-582, inscrita no CNPJ
sob o nº 08.219.477/0001-74, e no NIRE sob o nº 21.3.0000965-5, em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, realizada em 4 de agosto de 2014, declaro aceitar minha eleição
e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de
acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.
Declaro também, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a atividade de
administrador de sociedade por qualquer dos impedimentos previstos em lei, especialmente
aqueles previstos no artigo 147 da Lei das S.A. (nº 6.404/76).
Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais
citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão
no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
São Luís, 4 de agosto de 2014

_________________________________
Julio Cezar Marcante
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 08.219.477/0001-74
NIRE: 21.3.0000965-5

TERMO DE POSSE
Eu, Edesio Alves Nunes Filho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de
identidade nº 262662, emitida pelo SSP/SE, e inscrito no CPF sob o nº 298.392.034-87,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, 66, 9º andar, CEP 22.210-903, eleito como Diretor Financeiro da ITAQUI GERAÇÃO
DE ENERGIA S.A. (“Companhia”), com sede na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão,
Avenida dos Portugueses, s/n, Mod. G, BR 135, Bairro Industrial de Itaqui, CEP 65.085-582,
inscrita no CNPJ sob o nº 08.219.477/0001-74, e no NIRE sob o nº 21.3.0000965-5, em Reunião
do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 4 de agosto de 2014, declaro
aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres
inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de
Posse.
Declaro também, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a atividade de
administrador de sociedade por qualquer dos impedimentos previstos em lei, especialmente
aqueles previstos no artigo 147 da Lei das S.A. (nº 6.404/76).
Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais
citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão
no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
São Luís, 4 de agosto de 2014

_________________________________
Edesio Alves Nunes Filho
Diretor Financeiro
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