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 24 DE ABRIL 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 24 dias do mês de abril 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: Xisto Vieira Filho; e Secretária: Danielle Costa de Oliveira.

4.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a alienação de bens integrantes do ativo permanente
da Companhia em condições diversas das aprovadas por este colegiado em reunião
realizada em 24 de fevereiro de 2014, tendo em vista a desistência do adquirente na
aquisição dos bens.

5.

Deliberações: Após detida análise da matéria da ordem do dia e por conta de
desistência do adquirente original na aquisição dos bens, foi deliberado, por
unanimidade e em substituição à aprovação feita por este colegiado em 10 de
dezembro de 2013, aprovar a alienação, à Marcelo Lopes Silva – ME, empresário
individual, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.161.538/0001-27, com sede na cidade de
São Luis, Estado do Maranhão, à Avenida Santos Dumont nº 04, CEP 65046-660, dos
bens integrantes do ativo permanente da Companhia abaixo relacionados, nas
seguintes condições:
(i)

1 (um) veículo automotor da marca Mitsubishi, modelo L200, outdoor, ano
2010/2010, de cor prata, chassi 93XPNK740BCA74770, ao preço de
R$37.000,00 (trinta e sete mil reais);

(ii)

1 (um) veículo automotor da marca Hyundai, modelo Tucson, de marcha
automática, ano 2009/2010, de cor prata, chassi KMHJN81BBAU100754, ao
preço de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais); e

(iii)

1 (um) veículo automotor da marca Hyundai, modelo Tucson, de marcha
mecânica, ano 2009/2010, de cor prata, chassi KMHJM81BAAU159984, ao
preço de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais).
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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: Xisto Vieira Filho; Secretária: Danielle Costa de Oliveira.
Conselheiros: Xisto Vieira Filho e Ana Beatriz de Alvarenga Menezes Fernandes.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Luis, 24 de abril de 2014
___________________________
Danielle Costa de Oliveira
Secretária
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