COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Companhia Aberta - CNPJ 17.155.730/0001-64 - NIRE 31300040127
Extrato da ata da 593ª reunião do Conselho de Administração.
Data, hora e local: 10-04-2014, às 9h30min, na sede social. Sumário dos fatos ocorridos: IEm decorrência da vacância do cargo de Presidente deste Conselho, em virtude da
renúncia, em 07-04-2014, da Conselheira Dorothea Fonseca Furquim Werneck, conforme
carta em poder da Companhia, assumiu a presidência da Mesa, na forma estatutária, o Vice
Presidente, Djalma Bastos de Morais, que, convidou a mim, Anamaria Pugedo Frade
Barros, Superintendente da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, para
secretariar os trabalhos. II- Os Conselheiros abaixo citados declararam não haver conflito
de interesses deles com as matérias da pauta desta reunião, exceto o Conselheiro Arcângelo
Eustáquio Torres Queiroz, que se declarou conflitante quanto à matéria relativa ao Acordo
Coletivo de Trabalho-ACT 2013/2014, retirando-se da sala quando da discussão e
deliberação da matéria e retornando à reunião após a deliberação da mesma, para o
prosseguimento dos trabalhos. III- O Conselho aprovou: a) a indicação do Diretor Fernando
Henrique Schüffner Neto, para o exercício concomitante e não remunerado, como membro
titular do Conselho de Administração da Norte Energia S.A.-NESA, para mandato de dois
anos, com início na Assembleia Geral Ordinária de 2014, ou até que seu sucessor,
devidamente eleito, seja empossado; b) o aumento do Capital Social da Empresa
Amazonense de Transmissão de Energia S.A.-EATE, para quatrocentos e cinquenta e sete
milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e três
centavos, sem emissão de novas ações, com a respectiva adequação do Estatuto Social
daquela companhia; c) o aumento do Capital Social da Empresa Norte de Transmissão de
Energia S.A.-ENTE, para duzentos e dezesseis milhões, novecentos e vinte e oito mil,
duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos, sem emissão de novas ações,
com a respectiva adequação do Estatuto Social daquela companhia; d) antecipações
orçamentárias de recursos relativos aos investimentos do Ciclo 2013/2017, para 2014, de
recursos de despesas, para 2014/2015, condicionada ao cumprimento, pela Companhia, de
informações indicadas por Comitês deste colegiado; e, e) a ata desta reunião. IV- O
Conselho orientou o(s) representante(s) da Cemig a votarem favoravelmente, na reunião: a)
do Conselho de Administração da Transmissora Aliança de Energia Elétrica-Taesa sobre a
instrução de voto pela Taesa, na condição de acionista da EATE, para as Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária da EATE sobre a aprovação do aumento do Capital
Social da EATE, citado na alínea “b” do item III, supra, e consequente adequação do
Estatuto Social; e, b) reunião do Conselho de Administração da Taesa sobre a instrução de
voto pela Taesa, na condição de acionista da ENTE, para as Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária da ENTE, a sobre a aprovação do aumento do Capital Social da ENTE,
citado na alínea “c” do item III, acima, e consequente adequação do Estatuto Social. V- O
Conselho ratificou as negociações realizadas pela Diretoria Executiva, em conjunto para a
Cemig, Cemig D e Cemig GT, relativas à revisão dos itens econômicos da Sentença
Normativa proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho no Processo nº 01573-2012-00003-00-6 – DC (Acordo Coletivo de Trabalho-ACT 2013/2014), que vigorarão para o
período 2013/2014, bem como ratificou a propositura das ações judiciais relacionadas e
inerentes à revisão das cláusulas econômicas acima citadas e seus desdobramentos,
necessárias à preservação dos interesses da Companhia. VI- O Conselheiro Arcângelo
Eustáquio Torres Queiroz absteve-se de votar a matéria sobre antecipações orçamentárias
citadas na alínea “d” do item III, acima. VII- O Presidente, os Conselheiros Joaquim

Francisco de Castro Neto e Saulo Alves Pereira Júnior e o Superintendente Leonardo
George Magalhães teceram comentários sobre assuntos de interesse da Companhia.
Participações: Conselheiros Djalma Bastos de Morais, Arcângelo Eustáquio Torres
Queiroz, Eduardo Borges de Andrade, Guy Maria Villela Paschoal, João Camilo Penna,
Joaquim Francisco de Castro Neto, Saulo Alves Pereira Júnior, Tadeu Barreto Guimarães,
Wando Pereira Borges, Bruno Magalhães Menicucci, Luiz Augusto de Barros, Newton
Brandão Ferraz Ramos, Adriano Magalhães Chaves, Christiano Miguel Moysés, José
Augusto Gomes Campos, e Marco Antonio Rodrigues da Cunha; Leonardo George
Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária. a.) Anamaria
Pugedo Frade Barros, Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o
registro sob o nº: 5701176, em 16-02-2016. Protocolo: 16/163.975-5. Marinely de Paula
Bomfim-Secretária Geral.

