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MATA DE sANTA GENEBRA TRANSMTSSÃo s.n.
ATA DA sEpruAcESrMA orrAVA nrururÃo Do coNSELHo DE ADMrNrsrnnçÃo

REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE2017
cN PJ/M F 1 9. 699.063/000 1 -06/N I RE 33.3.003 1 092-4

COMPANHIA FECHADA

L DATA, HORA e LOCAL -08.12.2017, às 14:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em BotaÍogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade,
sendo que os Conselheiros representantes da COPEL GeT, participaram por
teleconferência, conforme permitido pelo Artigo 25, § 1o, do Estatuto Social.

Ill. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: llmar da Silva Moreira e Secretário: Marcus
Vinícius Vaz, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA - (1) Nomear a Diretoria da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.
para o mandato de 2 (dois) anos, a se iniciar em 1 1 .12.2017; e, (2) Assuntos Gerais.

V. DELIBERAÇÕES - por unanimidade de votos, Íoram tomadas as seguintes deliberações:

(1) os Senhores Conselheiros, elegeram, em consonância com o artigo 25, § 3o, alínea "i" e
o artigo 26, do Estatuto Social, para o mandato de 2 (dois) anos, a se iniciar em 1 1 .12.2017,
a seguinte Diretoria: (í) Diretores indicados pela COPEL GERAÇAO E TRANSMISSAO S.A.:
para o cargo de Diretor-Presidente, o Sr. LUIZ EDUARDO DA VEIGA SEBASTIANI; para o
cargo de biretor de Administração e Compliance, o Sr. JOSE MARIA DE PAULA
CORREIA; e, para o cargo de Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, o Sr. GILMAR
SCHWANKA; (ii) Diretores indicados por FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.: para o
cargo de Diretor de Contratos, o Sr. SERGIO CARDINALI; para o cargo de Diretor
Técnico, o Sr. GÜNTHER BENEDICT CRAESMEYER; e para o cargo de Diretor
Financeiro, o sr. MAURíC|O SILVEIRA FERNANDES. (1.1.) os Senhores Conselheiros
determinaram que constasse desta Ata que foram apresentados pelos Diretores ora eleitos
a Declaração e o respectivo Currículo Profissional, para fins de comprovação que estão
aptos a exercer o referido cargo, não estando impedidos ou incursos em quaisquer crimes
ou vedação legal, nos termos contemplados no artigo 147 da Lei no 6.404176, documentos
estes que ficarão arquivados na sede da Sociedade; (1.2) foi determinado, ainda, pelos
senhores Conselheiros que constasse desta ata agradecimentos ao Sr. Rivail Denizard
Baptista, que ocupou o cargo de Diretor de Contratos por mais de um ano, pelo excelente
serviço prestado, reconhecendo o seu empenho, seriedade e o proÍissionalismo de suas
horas dedicadas à Sociedade e que muíto contribuiu para o cumprimento das metas da
MSG nesse período; (1.3) e, Íinalmente, considerando as eleições ora promovidas, os Srs.
Conselheiros solicitaram que constasse da presente Ata a composição da Diretoria da
Sociedade, para o novo mandato a se iniciar em 11.12.2017, como segue: Diretor-
Presidente, o Sr. LUIZ EDUARDO DA VEIGA SEBASTIANI, brasileiro, casado,
economista, portador da Carteira de ldentidade no 1.913.921-20, expedida pela SSP/PR,
inscrito no CPF/MF sob o no 353.542.759-20, residente e domiciliado na Rua Francisco
Rocha, 63 ap. 1701, na cidade de Curitiba, estado do Paraná; Diretor de Administração e
Compliance, o Sr. JOSÉ MARIA DE PAULA CORREIA, brasileiro, casado, delegado de
polícia de 1'classe, aposentado, advogado inscrito na OAB/Pr sob o no 23876, portador da
Carteira de ldentidade no 587.582, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o no

027.518.109-00, residente e domiciliado na Rua Guttemberg, no 66, CÉP 80420-030, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná; Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, o Sr.
GILMAR SCHWANKA, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de ldentidade
no 1.979.228, expedida pela SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o no 359.199.739-00,
residente e domiciliado na Av.25 de Janeiro no 13, Condomínio Pousada, no município de
Quatro Barras, estado do Paraná; Diretor de Contratos, o Sr. SERGIO CARDINALI,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de ldentidadeln" 200327447-
2, expedida pelo CREA-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n' 483.324.707106, residente e
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domiciliado na Rua Carlos Oswald n'230, bl. 2, apto. 2O2,B.arra da Tijuca, na cidade e no
estado do Rio de Janeiro; Diretor Financeiro, o Sr. MAUFIICIO SILVEIRA FERNANDES,
brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de ldentidade no 3.374,865-8, expedida
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n" 465.953.337-91, residente e domiciliado na Rua
Sacopã no 804, apto. 301, Lagoa, na cidade e no estado do Rio de Janeiro; e, Diretor
Técnico, o Sr. GUNTHER BENEDICT CHAESMEYER, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Carteira de ldentidade n" 26.762.940-0, expedida pela DIC-RJ, inscrito no
CPF/MF sob o n" 746.145.928-72, residente e domiciliado na rua Gal. Gois Monteiro, no 8,

Bl. B, apto.802, BotaÍogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

Vl. ENCERRAMENTO - nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos
componentes da Mesa e Conselheiros presentes.

Mesa:

Conselho de Administração:

Alexandre Pelissari Sant'Ana
(suplente)
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