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IVIATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃo S,A,
cNpJ/ÀrF 1 9.699.063/0001-06/NtRE 33.3.0031092-4

ATA DA í40â REUNIAO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2Oí8

l. DATA, HORA e LOCAL: 28.08.2018, às 14:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 1í3,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, com exceção do Diretor de Meio
Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, que se encontra em gozo de férias.

lll. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sêbastiani e Secretária:
Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEÍl,l DO DIA: 1. PRD MSG.DF OO1|2O18 - Aditamento 01 do Contrato de PrestaÇão
de Serviços de Assessoria Legal relacionados à Emissão de Debêntures de lnfraestrutura no
MSG.006/2018, celebrado êntre a Mata de Santa Genebra ('MSG') e Machado Meyer,
Sendacz e Opice ("MMSO") em 01 de março de 2018. O Contrato possui vigência até 28 de
agosto de 20'18, e o Aditivo 1 pretende prorrogar o contrato alé 12 de outubro de 2018,
mantendo o valor global estimado original em R$ 100.000 (cem mil reais); 2. PRD MSG.DF
00212018 - Aditamento 0í ao Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Legal
relaclonados à Emissáo de Debêntures de lnfraestrutura no MSG.003/20í8, celebrado entre
a Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. ('MSG) e Pinheiro Guimarães Advogados (PGA)
em 01 de março de 20í8. O Aditivo pretende prorrogar o contrato até 12de outubro de 2018
e acrescer o contrato em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), passando o valor global estimado do
presente contrato para R$ 181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais), sendo (a)
R$ 175.000,00 (cento e setenta ê cinco mil reais) relativos aos honorários profissionais. O
incremento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) representa um acréscimo de 20,690/o do valor
inicial sobre o valor original dos honorários profissionais de R$ 145.000,00 (cento e quarenta
e cinco mil reais) ou de 19,86% sobre o valor original do contrato de R$ 151.000,00 (cento e
cinquenta e um mil reais); 3. PRD MSG.DT 006/20í8 - contratação da Copel Geração e
Transmissâo S.A para execução dos serviços de engenharia do proprietário, relacionados às
tarefas de supervisionar a implantação e ampliaçâo de parte dos empreendimentos da MSG
- Mata de Santa Genebra, conforme os requisitos técnicos preestabelecidos no Edital de
Leilão ANEEL OO7l2O13 - LOTE A. O valor total da contratação será de R$ 3.918.616,25 (três
milhóes, novecentos e dezoito mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e cínco centavos); 4.
PRD MSG.DMAF 0í0/2018 - Aulorizaçáo para Aditamento ao Contrato No 004/20"14, firmado
com a Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. O aditivo pretende prorrogâr o prazo de
exêcução do Contrato por 60 (sessenta) dias, passando para 06 de novembro de 2018,
permanecendo inalterado o prazo de vigência, até dezembro de 20í8. O Contrato tem valor
global de R$ 16.882.921,43 (dezesseis milhõês, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e
vinte e um reais e quarenta e três centavos) e permanecerá inalterado; 5. PRO MSG.DAC
O14l2Ol8 - Autorização da carga horária do quadro de estagiários da MSG para permitir que
até 4 (quatro) estagiários, do quadro total de í2 (doze), sejam admitidos com carga horária
de 4 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais. Os estagiários com carga
horária de 4 (quatro) horas terão valores da bolsa estágio e do vale refeiÇão
proporcionalmente reduzidos; 6. Assuntos Gerais.

V. ASSUNTOS TRATADOS'DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DF 00112018 - O Diretor Financeiro, Sr. Mauricio Fernandes, explicou que a
PRD MSG.DF.oO1l2O18tata da prorrogação do prazo de vigênciâ do contrato MSG 006/2
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firmado com o escritório Machado Meyer, Sendacz e Opice, que atua na qualidade de asses-
sor legal da MSG para fins de emissão de debêntures. Esta medida visa assegurar a conti-
nuidade da prestação dos serviços de assessoria legal ate que a Sociedade tenha concluído
a emissão de debentures de infraestrutura, no valor não superior a R$ 290 Milhóes, assim
como a sua integralização de recursos correspondente. Conforme explicado pelo Diretor Fi-

nanceiro, Sr Mauricio Fernandes, esta prorrogação de prazo se faz necessária em virtude da
prorrogaçáo na data prevista para emissáo de debêntures, tendo em vista a frustração do
cumprimento do cronograma inicial de execução de tarefas, e de alguns marcos relevantes,
notadamente aqueles ligados à troca de minutas dos documentos da operação para a análise
dos envolvidos (Bancos Coordenadores da emissão, acionistas, BNDES, agência classifica-
dora de risco, assim como não menos importante, o fechamento de atos societários, seus
registros, suas assinaturas e, em alguns casos, suas publicaçôes. O Colegiado de Diretores,
por unanimidader aprovou a PRD MSG.DF.OO1|2O18;

2. PRD MSG.DF 00212018 - O Diretor Financeiro, Sr. Mauricio Femandes, informou que o
escritório Pinheiro Guimarães Advogados ("PGA") atua na qualidade de assessor legal dos
Bancos coordenadores da emissão de debêntures de infraestrutura. A prorrogação do contrato
se faz necessária tendo em vista que a dala prevista para emissão das debêntures mudou de
28 de agosto de 2018 paru 12 de outubro de 2018- Esta medida vrsa assegurar a continuidade
da prestação dos serviços de assessoria legal, até que a Sociedade tenha concluído a emis-
são de debentures de infraestrutura, no valor não superior a R$ 290 Milhões, assim como a
sua integralização de recursos correspondente. Conforme explicado pelo Diretor Financeiro,
Sr. Mauricio Fernandes, esta prorrogação de prazo se faz necessária em função da frustração
do cumprimento do cronograma inicial de execuçâo de tarefas, e de alguns marcos relevan-
tes, notadamente aqueles ligados à troca de minutas dos documentos da operação para a
análise dos envolvidos (Bancos Coordenadores da emissão, âcionistas, BNDES, agência
classificadora de risco, assim como não menos importante, o fechamento de atos societários,
seus registros, suas assinaturas e, em alguns casos, suas publicações- Quanto ao acréscimo
de valor, explicou que é necessário em função de retrabalhos nas análises das minutas de

emissão, de cessão fiduciária, de penhor de ações e do contrato de distribuição. O Diretor
Financeiro, Sr. Mauricio Fernandes, mencionou, ainda, que o incremento de RS 30.000,00 a
ser aplcado no aditivo 0í do contrato No 003/20í8 representa um aumento de 20,69% (vinte
vírgula sessenta e nove por cento) sobre o valor referente aos honorários do PGA ê 19,89%
(dezenove vírgula oitenta e nove por cento) quando comparados à soma do valor dos hono-
rários e das despesas previstas em contrato. O Colegiado de Diretores, por unanimidade,
eprovou a PRD MSG.DF.O02|2018;

3. PRD MSG.DT 006/2018 - O Diretor Técnico âpresêntou, resumidamente, o histórico deste
processo de contratação: Os serviços de Engenharia do Proprietário vinham sendo
executados pelo Sistema PRI (Posteriormente denominada Bureaux Veritas), desde o início
da implantaçâo dos empreendimentos. Como o contrato com a Bureaux Veritas estava
vencendo, em '16 de abril deste ano, no início de abrllfoi realizado um novo processo de coleta
de preços para a contratação desses serviços por um período adicional de 12 (doze) meses.
Porém, a contratação não foi concluída porque as proponentes. não apresentaraçn_.-
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documentaçâo completa para habilitação. Assim, com a anuência dos acionistas Copel e

Furnas, o processo para nova contratação foi cancelado e as atividades de Engenharia do
Proprietário passariam a ser realizadas pelas próprias acionistag. Cada uma das acionistas
assumiu uma parte dos trabalhos, cabendo à COPEL, a fiscalização das atividades de
implantaçáo da Subestação de Bateias, das Linhas de Transmissão AÍaÍaquaÍa 2lFernáo Dias
e Araraquara 2/ltatiba. O valor total da contratação da COPEL, que se mostrou inferior aos
preços apresentados pelãs empresas Proponentes que participaram do processo de cotação
de preços, será de R$ 3.918.616,25 (três milhõês, novecêntos e dezoito mil, seiscentos e
dezesseis reais e vinte e cinco centavos). O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD MSG,DT.006/20í 8;

4. PRD MSG.DMAF 01012018 - O contrato No 004/2014, firmado com a Concremat
Engenharia e Tecnologia S.A, já foi aditado em 25% (vinte e cinco por cento) e não será mais
aditado em valor. Porém, em função da demora na retomada das obras após a paralisação,

em particular do Consórcio lB, o saldo contratual, que deveria se esgotar em início de
setembro, não foi integralmente consumido. Assim, o aditivo em tela pretende prorrogar o
prazo de execução do Contrato por 60 (sessenta) dias, passando para 06 de novembro de
20í8, permanecendo inalterado o prazo de vigência, até dezembro de 20í8. Está em fase de
elaboração o edital de licitação para contratar a empresa que dará continuidade aos serviços
de Gestão Ambiental, em lugar da Concremat. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
âprovou a PRD MSG, DMAF 0í0/20í8;

5. PRD MSG.DAC 01412018 - O Diretor de AdmÍnistração e Compliance, o Sr. Paulinho
Dalmá2, explicou que considerando que a mão de obra dos estagiários tem sido relevante nas
atividades desenvolvidas pelas diversas áreas da MSG, e o alto índice de desligamentos, em
virtude da dificuldade dê compatibilizar os horários de trabalho com as atividades nas

respectivas instituiçôes de ensino, sugere-se que, dentre as 12 (doze) vagas existentes para

estagiários, em até 4 (quatro) seja permitida a contrataçáo em período de 4 (quairo) diárias,
mantendo o regime de 6 (seis) horas para os demais estagiários, sempre observando a
proporcionalidadê de vencimentos e vale alimentação. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, apÍovou a PRD MSG.DAC.014|2O'18.

VI. ENCERRAMENTO: nada mãis havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes_

da Mesa e Direlores presentes. í.

Mesa: lr'-"'l
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Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Prêsidente
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Secretária
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Diretoria:

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃo S,A.
cNPJ/MF 1 9.699.0ô3/0001 -06/NtRE 33.3.003í092-4

ATA DA í40â REUNIÃo DA DIREToRIA
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2Oí8

Sergio Cardinali
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário em
exercício

Sergio Cardinali
Diretor de Contratos

Mauriúo Silveira Ferníndes
Diretór Financeiro

(Àtá dê 140. RD dâ MSG, í6âljzâda em 2a. agosto20la)
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