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lilATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

cNPJ/MF 1 9.699.063/0001 -06/NIRE 33.3.0031092-4
ATA DA í424 REUNrÃo DA DtREToRtA

REALIZADA EM 1í DE SETEMBRO DE 20í8

l. DATA, HORA e LOCAL: 1'1.09.20í8, às 14:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no '113,

pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COi/lPOSlçÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani e Secretária:
Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DF 003/20í8 - Autorização para contrataçâo direta, por

inexigibilidade de licitaçâo, da OLIVEIRA TRUST D.TV.M. para Prestaçáo de Serviços de
Escrituração e Liquidaçáo Referentes à 2a Emissão de Debêntures da Mata de Santa Genebra
Transmissão. S.A. A Proposia apresêntada pela Olivêira Trust implica em parcelas mensais
dê R$ 2.276,61 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais ê sessênta e um centavo) já incluídos
os impostos. Considerando-se o prazo de 12 anos da emissão da debênture, o custo estimado
parâ tal contratação é de R$ 327.831,84 (trezentos e vinte e sete mil, oitocêntos e trinta e um
reais ê oitenta e quatro centavos); 2. PRD MSG.DT.009/20í8 - Autorização para aprovação
do mérito e encaminhamento, ao Conselho de Administração, de PRCA objetivando o
ressarcimento de custos adicionais inconidos pelo Consórcio lB, referente à antecipação da
locação dos canteiros de obra, no valor toial de R$ 138.640,00 (cento e trinta ê oito mil,

seiscentos e quarenta reais); 3. Assuntos gerais: 3.í. Aditamento no 02 ao Contrato
MSG.002/2015- Consórcio ELIN - Prazo de conclusão das obras: maio de 2019;3.2.Prcaos
para pagamentos; 3.3. Publicação de editais e contratos - definiçáo da Diretoria responsável;
3.4. Definição de equipe para acompanhamento da próxima licitação; 3.5. Comentários sobre
carta ELIN datada de 06.set.18; 3.6. Solicitar informações a respeito do cronograma do lB,

em especial, em relaçâo aos marcos do fundiário como preparatório para reuniâo dia 12
próximo; 3.7. Atualização das liberações fundiárias e impactos no andamento das obras; 3.8.
Autorização para pagamento de R$ í1,5 MM (laudos pendentes da LT ITT-BTA); 3.9. Não
atendimento do cronograma de solicitação de L.O. junto ao IBAMA (seccionamento e demais
LT's); 3.10. Recomêndação do TCE-PR para implantação do controle de horário dos
funcionários da MSG.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DF.003[2O18-O Diretor Financeiro, Sr. Mauricio Fernandes, explicou sobre
a necessidade e importância da contratação da Oliveira Trust D.T.V.M. para prêstar serviços
de escrituração, junto à Mata de Santa Genebra, na segunda emissão de debêntures não
conversÍveis em ações. Basicamente, os serviços consistem no atendimênto ao emissor,
MSG, para formalização, junto aos debenturistas e 83 (Bolsa, Brasil, Balcâo), êm tudo o quê
se refêre ao pagamento de rêndimentos e amortizâçáo das debêntures, âssim como no envio
de informes de rendimentos e outros documentos financeiros associados aos credores da
MSG. O Golegiado dê Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DF.0O3[2018;
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2. PRD MSG.DT.009/2018 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que são

despesas incorridas em 2015, a pedido da MSG, e que ora está sendo proposto o

ressarcimênto, mediante comprovação dos custos efetivamente incorridos. Mencionou, ainda,
que os valores foram analisados pelo comitê técnico. Trata-se de antecipação de canteiro
necessária à obtenção de licença de instalação. O Diretor de Contratos, Sr Sérgio Cardinali,
explicou que Íaz sentido porque o IBAMA exigia, para emissão da Ll, que fosse informado ao
IBAMA o Projeto dos canteiros prontos, com endereço. Assim, náo haveria como apresentar
projeto em endereço ainda não locado, do contrário poderíamos ter licença aprovada em local
que náo iríamos poder instalar o canteiro, implicando na possibilidade de alteraçáo de projeto.

Explicou, ainda, que não tem BDl, tão somente o ressarcimento do valor pago com o aluguel.
O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o mérito da matéria e o
encaminhamento do plêito para aprovação do Gonselho de Administração da llllSG;

3. Assuntos Gerais: 3.1. Aditamento no 02 ao Contrato MSG.002/20í 5 - Gonsórcio ELIN

- Prazo de conclusão das obras: maio de 2019. O Diretor de Contratos, Sr. Sérgio Cardinali,
questíonou se o prazo de conclusão das obras foi alterado. Em resposta, o Diretor Técnico,
Sr. Joerlei Carvâlho, êxplicou que o Consórcio finalizará as obras até abril de 2019, conforme
cronogramâ anexo ao contrato. O Diretor de Contratos, Sr. Sérgio Cardinali, solicitou que, na
próxima reunião de diretoria, seja apresentado, pelo Diretor Técnico, um panorama da atual
situação do empreendimento, do ponto de vista técnico; 3.2. O Diretor Presidente, Sr Luiz
Eduardo Sebastiani, informou que temos recebido os pagamentos em datas e horários muito
curtos para aprovação. O Diretor Financeiro, Sr. Mauricio Fernandes, explicou o fluxo de
pagamentos na MSG e o colegiado de diretores entenderam que é necessário que haja data
de corie para solicitação dos pagamentos apresêntados; 3.3. O colegiado de Diretores
entendeu que a Diretoria de Administração e Compliance é a competente para solicitar as
publicações dos avisos de Editais; 3.4. O Colegiado de Diretores estabeleceu quê, para a
próxima licitação, a êquipe será composta pêlos âssistêntes: Kelly Amâncio, Thiago
Garvalho, Flávia Pinto e Goretti Bizzo, sob a coordenação da primeira; 3.5. O Diretor de
Meio Ambiente e Fundiário, Sr- Gilmar Schwanka, informou que recebeu carta do Consórcio
ELIN onde cita dois itens: a) reiterar descumprimento das solicitações de liberação fundiária
e b) risco dê desmobilização das empreiteirâs por falta de liberaçâo fundiária. Por fim,
menciona quê ceso a MSG náo cumpre com o disposto no Anexo l, serâo tomadas uma das
seguintes providências: i) desmobilização total das empreiteiras ou ii) pagamento de

indênização diária por parte da MSG. O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário informou que

as informações constantes do Anêxo I são antigas e que irá, em conjunto com o Diretor
Técnico, responder a correspondência; 3.6, O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr.

Gilmar Schwanka, inÍormou que o representante do Consórcio IB menciona marcos de
liberação fundiária, imputados à DMAF, contudo êsses marcos nunca foram discutidos ou

aprovados pela DMAF. Assim, questíonou ao Diretor Técnico se houve aprovação, por parte

da Diretoria Técnica, de algum marco, ao que foi respondido, pelo Sr. Joerlei Carvalho, Diretor
Técnico, que não foi definido marco, que apenas foi dito ao Consórcio que as libêrações
fundiárias não teriam um impacto na êxecução das obras do Consórcio lB; 3.7. O Diretor de
Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, informou que, de í .050 torres, temos, hoje,

6 torres com Íimínar suspensa. Restam í2 torres para imissão na posse e 18 a liberar No
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caso de Sáo Simão Tabocas, temos 41 tones impedidas, com 34 já indenizadas, restando
apenas a expedição do mandado de imissão na posse; 3.8. O Diretor de Meio Ambiente e
Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, mencionâ, em virtude do debatido no item anterior, a
importância da diretoria deliberar pela liberação do pagamento de indenizaçâo das torres
restantes, vez que impacta na evolução da execução do Consórcio lB. O Dirêtor Financêiro,
Sr. Mauricio Fernandes, solicitou que o Diretor de MeioAmbiente Fundiário registrasse o pleito
por ê-mail, vez que se faz necessária a análisê do fluxo de caixa para aprovaçâo do item; 3.9.
O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, informou que já deveríamos
ter protocolado o pedido de êmissão de L.O- para o seccionamento da LT 500 KV O Diretor
Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, questionou sobre o prazo de antecedência para solicitação da
emissão das licenças para as linhas de transmissão, ao que o Diretor de Meio Ambiente e
Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, informou que o prazo é de 4 (quatro) meses. Explicou, ainda,
que o licenciamento do IBAMA é único, uma L.O. para todo o emprêendimento e, por esta
razão, precisamos manter a antecedência na solicitação das licenças; 3.10. O Diretor de
Administração e Compliance, Sr Paulinho Dalmá2, informou que recebemos recomendaçáo
do TCE-PR acerca do não atendimento ao controle de horário dos nossos funcionários. Assim,
sugere que façamos um ponto manual, posto que temos poucos funcionários, não justificando
a implantação dê ponto eletrônico. O Golegiado de Diretores aprovou a implantação de
ponto manual.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgâda conforme, segue assinada pelos componente/?, /
da Mesa e Diretores presentes" '{2
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LuÉ Eduardo da Veiga Sebastiani
Presidente

DirêtoÍia:
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Diretor
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Sergio Cardinali
Diretor de Contratos

Paulinho Dalm
Diretor de AdministraÇão e Compliance
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