CO
OMPANHIA ENERG
GÉTICA DE
D MINAS GERAIS - CEMIG
Com
mpanhia Ab
berta - CNP
PJ 17.155.7
730/0001-64
4 - NIRE 311300040127
7
Exttrato da ata
a da 526ª reeunião do Conselho
C
de
d Administtração.
Data, h
hora: 15-12--2011, às 08
8h30min.
Local: S
Sede social, na Av. Barbacena, 1.2200, 21° an
ndar, em Bello Horizonte
te-MG.
Mesa: P
Presidente: Dorothea Fonseca
F
Furrquim Wern
neck
S
Secretária: Anamaria
A
Pugedo
P
Fradde Barros.
Sumáriio dos fatoss ocorridos:
I- A Prresidente indagou aos Conselheiro
C
os presentess se havia conflito
c
de iinteresse deeles com ass
matériass da ordem
m do dia, ten
ndo todos sse manifesttado negativ
vamente à eexistência de
d qualquerr
conflitoo neste sentiido.
II- A Prresidente innformou qu
ue as matéérias foram examinadaas por Com
mitês do Conselho dee
Administração, tenndo sido recomendada a aprovação
o das mesmaas.
III- O C
Conselho aprovou:
a) a dooação incenntivada, no valor de qquatrocento
os mil reaiss, ao projetto Valores de Minas,,
program
ma de desennvolvimento
o pessoal e habilidadess artísticas para jovenss oriundos de áreas dee
baixa reenda, do SE
ERVAS - Serviço Vooluntário dee Assistênciia Social, ddevidamente aprovadoo
junto aoo Conselho Estadual daa Criança e ddo Adolescente-MG;
e,
b) a ata desta reuniião.
IV- O C
Conselho auutorizou:
a) a ceelebração do
d Segundo
o Termo A
Aditivo aos Contratos Cemig-45770011658, Cemig D-4570011659 e Cem
mig GT-45
570011660, entre a Fu
undação Fo
orluminas dde Seguridaade Social-Forluz, Cemig, Ceemig D e Cemig GT
T, referente à locação do imóveel situado na
n Avenidaa
H
MG, visanddo ajustes no
n valor doo
Barbaceena, 1200, Bairro Santo Agostinhho - Belo Horizonte-M
aluguel em 2011 e 2012;
e,
municações S.A.-CemiigTelecom, à Telecom
municaçõess
b) a suublocação, pela Cemiig Telecom
Brasileiiras S.A.- Telebras,
T
dee um par dee fibras óticcas apagadaas, do caboo OPGW, in
nstalado naa
linha dee 138kV, enntre as Subeestações Barrreiro e Reg
gap, e de esp
paço físico equivalentee a 160m² e
60m², nnas Subestaçções Barreirro e Pimentaa, respectivamente.
V- O Coonselho conncedeu licen
nça anual reemunerada, no período de 15-12-22011 a
2012, paara o Diretoor-Presidentte, Djalma B
Bastos de Morais.
M

13-01--

VI- O C
Conselho orrientou:
a) o votto favorávell do representante da C
Cemig em Assembleia
A
Geral
G
Extraoordinária e na Reuniãoo
do Consselho de Addministração da Empreesa Catarineense de Traansmissão dde Energia S.A.-ECTE,
S
,
referentte à autorização para participação
p
o no Leilão 06/2011 da
d Aneel, quuanto ao Lo
ote D, bem
m
como para a constiituição de uma
u
Socieddade de Prop
pósito Espeecífico, pelaa ECTE, qu
ue tenha porr
objeto ssocial a prrestação de serviço púúblico de trransmissão de energiaa elétrica, incluindo
i
a
construçção, a operração e a manutenção
m
das instalaações de trransmissão do Lote D, caso essaa
Compannhia seja veencedora no citado Leillão;
e,

b) o vooto favoráveel dos reprresentantes da Cemig nas Assem
mbleia Gerall Extraordin
nária e nass
Reuniõees do Conseelho de Adm
ministração da Empressa Paraense de Transmi
missão de En
nergia S.A.-ETEP e da Empressa Norte de Transmissãão de Energ
gia S.A.-ENTE, referennte à autorizzação para a
participação, em Consórcio,
C
no
n Leilão 006/2011 da Aneel, quaanto ao Lotte I, bem co
omo para a
constituuição de Socciedade de Propósito
P
E
Específico, entre
e
a ETEP e a ENTE
E, que tenhaa por objetoo
social a prestação de
d serviço público
p
de trransmissão de energia elétrica, inccluindo a co
onstrução, a
operaçãão e a manuutenção dass instalaçõees de transm
missão do Lote
L
I, casoo essa Comp
panhia sejaa
vencedoora no citaddo Leilão.
VII- O Conselho ratificou:
r
T
Aditivvo ao Mem
morando de Entendimenntos, com a Light S.A..
a) a celeebração do Primeiro Termo
e a CPF
FL Energia S.A.;
S
e,
b) a inndicação doo Sr. Fernaando Henriqque Schüfffner Neto, Diretor dee Desenvolv
vimento dee
Negócioos, como membro
m
titu
ular do Coonselho de Administraação da Noorte Energiaa S.A., em
m
complem
mentação ao
a atual maandato de 2 anos, ou seja, até a AGO de 2012, ou até
a que seuu
sucessor, devidameente eleito, seja emposssado.
VIII- O Conselho rerratificou:
r
:
a) a CR
RCA-066/20010, para altterar o prazzo de vigênccia dos Con
ntratos de M
Mútuo, com
m a Lightgerr
S.A., passando dee: não supeerior a dozze meses, contados da
d data da autorização
o para suaa
celebraçção, para: não
n superiorr a doze meeses, contad
dos da data da sua celeb
ebração, perrmanecendoo
inalteraddos os demais termos daquela
d
CR
RCA;
e,
b) a CR
RCA-021/20000, alteran
ndo a delibberação de “autorizar” para “ratifficar” a cellebração doo
Contratoo de Cessãão de Uso Compartilhhado de Inffraestruturaa de Distribbuição, Traansmissão e
Subtrannsmissão, Prrestação dee Serviços dde Manuten
nção e Outras Avençaas, com a Empresa
E
dee
Infoviass S.A., antiga razão so
ocial da Cem
mig Teleco
omunicações S.A.-Cem
migTelecom
m, visando à
cessão, pela Cemigg, à Infovias, do uso coompartilhad
do da capaccidade exceddente da infraestruturaa
de distrribuição, trransmissão e subtransm
missão e prestação
p
de
d serviços de manuteenção, sem
m
exclusivvidade, com
m vigência de
d quinze annos.
IX- Os Conselheiroos definiram
m o calendáário das prov
váveis reuniões deste C
Conselho paara o ano dee
2012.
X- A Prresidente, Conselheiros
C
s e os Superrintendentes Leonardo George dee Magalhãess e Tarcísioo
Albuqueerque Queirroz teceram
m comentárioos sobre asssuntos ou neegócios de iinteresse daa Empresa.
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