UTE PORTO DO ITAQUI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.219.477/0001-74
NIRE: 21.3.0000965-5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE JANEIRO DE 2013
(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: Às 16 horas do dia 9 de janeiro de 2013, na Cidade do Rio
de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, CEP 20031-100.

2.

Quórum: Presença integral dos membros do Conselho de Administração da UTE Porto do
Itaqui Geração de Energia S.A. (“Companhia”).

3.

Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da maioria dos Conselheiros da
Companhia.

4.

Mesa: Presidente: Marcus Bernd Temke; e Secretária: Danielle Costa de Oliveira.

5.

Ordem do dia: Deliberar sobre (i) contratos e transações; e (ii) renúncia do diretor sem
designação específica.

6.

Deliberações: Após detida análise da matéria da Ordem do Dia, foi deliberado, por
unanimidade:
(i) Contratos e Transações:
(a) Ratificar a celebração do 1º Aditivo ao Contrato com a Terra Plan referente a locações
de equipamentos para movimentação de carvão nas pilhas, por mais 6 meses, no valor
adicional de R$607.200,00. O valor total do contrato, após o referido aditivo, é de
R$1.177.200,00;
(b) Ratificar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços com a Interocean para
prestação de serviços de montagem do descarregador de navios, no valor total de
R$5.665.488,64;
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(c) Ratificar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços com a Kurita para
prestação de serviços de análise química, bem como eventual fornecimento de produtos
para tratamento de água, no valor total de R$10.167.600,00;
(d) Ratificar a contratação da Metso para a prestação de serviços de supervisão de
montagem e comissionamento dos transportadores da correia, no valor total de
R$1.278.632,38;
(e) Ratificar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços com a Forship para
prestação de serviços técnicos de comissionamento da UTE, no valor de R$1.050.000,00;
(f) Ratificar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços com a Torbotech para
prestação de serviços de apoio ao comissionamento e partida da turbina, no valor de
R$1.185.311,88;
(g) Ratificar a contratação da MCE Engenharia para realização de serviços de
comissionamento da planta, no valor de R$11.000.000,00; e
(h) Ratificar o montante de AFAC realizado no ano de 2012, totalizando R$241.000.000,00.
(ii) Renúncia do Diretor sem designação específica:
Aceitar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica do Sr.
Alexandre Americano Holanda e Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira
de identidade nº 110944014, emitida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF nº 075.225.197-05,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça
Mahatma Gandhi, nº 14, CEP 20031-100, aproveitando a oportunidade para agradecer ao
Sr. Alexandre Americano Holanda e Silva pelos bons serviços prestados à Companhia, bem
como aprovar todos os atos praticados pelo ex-diretor, desde a sua posse até a presente
data, exonerando-o de qualquer responsabilidade decorrente do exercício do cargo de
Diretor da Sociedade; e
Em virtude da deliberação acima, a Diretoria da Companha, com mandato até a primeira
Reunião do Conselho de Administração que se seguir à Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no exercício de 2014, passa a ter a seguinte composição:
a) Édio José Rodenheber, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 00000123937, e inscrito no CPF sob o nº 311.711.509-97, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Praça
Mahatma Gandhi, nº 14, CEP 20031-100 – Diretor Presidente; e
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b) Marcelo Amaral Rocha Oliveira, brasileiro, casado, economista, portador da carteira
de identidade nº 05725101-9, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o nº
882.962.027-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14, Centro, CEP 20031-100 – Diretor Financeiro.
7.

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.

8.

Assinaturas: Presidente: Marcus Bernd Temke; Secretária: Danielle Costa de Oliveira.
Conselheiros: Marcus Bernd Temke, Eduardo Karrer, Rudolph Ihns, Xisto Vieira Filho e Ana
Beatriz Fernandes.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2013.
____________________________________________
Danielle Costa de Oliveira
Secretária

3

