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EXTRATO D OS ITENS (1. i) E (4) DA ATA DA 199ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2018 E ENCERRADA EM 30
DE JULHO DE 2018.
Na qualidade de Secretário da Reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que os itens
1.i “Notícias Oi: (i) Secretariado do Conselho ” e 4 “Revisão da Matriz de Alçadas” da Ata da
199ª da Reunião do Conselho de Administração da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial realizada
no dia 25 de julho de 2018 e encerrada no dia 30 de julho de 2018, às 10:00h, na Praia de
Botafogo nº 300, 11º andar, sala 1101, Botafogo - Rio de Janeiro (RJ), possuem a seguinte
redação:
“Com relação ao subitem (i) do item (1) da Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou a
licença-maternidade da Secretária do Conselho, Sra. Luciene Sherique Antaki, indicando o Sr.
José Augusto da Gama Figueira para substituí-la interinamente, a partir da presente data e até
o término da licença, nos termos do Art. 22 do Regimento Interno do Conselho. Os
Conselheiros acataram a indicação.”
“Passando ao item (4) da Ordem do Dia, tendo em vista o disposto no artigo 32, parágrafo
primeiro, do Estatuto Social da Companhia e conforme solicitado pelos Conselheiros na
reunião havida em 30 de maio de 2018, o Sr. Arthur Lavatori Correa apresentou ao Conselho o
histórico das revisões da Alçadas da Diretoria, a utilização das Alçadas no perí odo de maio de
2017 até a presente data e a análise quantitativa de contratos realizados pela Diretoria de
Suprimentos no referido período, bem como os consórcios constituídos no período de maio de
2017 a julho de 2018. Em seguida, o Sr. Arthur Lavatori in formou que não foi identificada
necessidade de ajuste na Matriz de Alçadas da Diretoria e apresentou a proposta de sua
manutenção, em 2018, conforme aprovadas em 18 de setembro de 2015 e ratificadas em 18 de
maio de 2016 e em 24 de maio de 2017. Os Conselh eiros aprovaram, por unanimidade, a
manutenção da Matriz de Alçadas da Diretoria por 60 (sessenta) dias adicionais, devendo o
assunto retornar na reunião ordinária do Conselho de Administração em setembro próximo. Os
Conselheiros solicitaram que, nesse mei o tempo, seja realizada uma análise multidisciplinar
das reais necessidades da Companhia, com interação com o Comitê de Riscos, Auditoria e
Controles.”.
Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos
Srs. José Mauro M. Carneiro da Cunha (Presidente da Mesa), Ricardo Reisen de Pinho, Eleazar
de Carvalho Filho, Marcos Duarte Santos, Marcos Bastos Rocha e Marcos Gr odetzky.
Rio de Janeiro, iniciada em 25 de julho de 2018 e encerrada em 30 de julho de 2018.

José Augusto da Gama Figueira
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