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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A,

cNPJ/MF I 9.699.063/0001-06/NtRE 33.3.0031092-4
ATA DA í/l4A REUNIÃO DA DIRETORIA

REALIZÂDA EM 02 DE OUTUBRO DE 2018

l. DATA, HORA e LOCAL: 02.10.2018, às 14.30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,

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

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Dirêtoria, com exceção do Diretor Financeiro, Sr.

Maurício Fernandes, que estava em viagem profissional.

lll. COMPOSIÇÃO DA llllESA: Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani e Sêcretária:
Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DMAF.01í/2018 - Aprovar o aditivo 001 para alteração da
cúusulA 5" - PRMO DE VIGÊruCtR e EXECUÇÃO do Contrato MSG no OO7i201 8, firmado
com a empresa GEOJÁ Mapas Digitais e Aerolevantamentos Ltda. Os prazos de execução e

de vigência do Contrato MSG no 007/2018 serão prorrogados por 90 (noventa) dias, contados
após a publicação do extrato do aditamento em D.O. do Esiado do Paraná. Assim, o prazo de
execuçáo terá seu vencímento em 31 de dezembro de 2018 e o prazo de vigência terá seu
vencimento em 30 de janeiro de 2019. O valor do contrato de R$ 184.500,00 (cento e oitenta
e quatro mil e quinhentos reais) náo sofrerá âlteraçáo; 2. Assuntos gerais.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.Dll,lAF.Ol'll2O18 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar
Schwanka informou que a empresa Geojá foi contratada para fazer o serviço de cadastro de
raio de 50 m das 1.941 torres, como condicionante para obtênção das licenças. Contudo,
como não consêguimos a liberação de todas as torres, a execução do trabalho da Contratada
ficou prejudicado, fazendo-se necessária a prorrogação dos prazos de execução e vigência
contratuais por 90 (noventa) dias. O Colegiado dê Dirêtores, por unanimídadê, aprovou a
PRD MSG.DMAF.011 12018i

2. Assuntos Gerais: 2.í. Em razão da ausência do Diretor Financeiro, Sr- Maurício
Fernandes, e da reunião que acontecerá amanhã, 03.í0.í8, naANEEL, fica designada uma
reunião extraordinária para a próxima quinta-feira, 04.10.18, às 1Oh; 2,2. Necessidade de
aprovação do plano de negócios e apoÉe das acionistas - O Diretor Presidente, Sr. Luiz
Eduardo Sebastiani, informou que após a AGE, viu-se a necessidade de aprovação imediata
do plano de negócios em Furnas- Assim, há a necessidade da convocação de uma reunião
extraordinária do CAD pâra informá-los acerca da necessidade de aprovação do plano de
negócios, de aporte das acionistas e da alteração estatutária para aumento do Capital Social.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo ^,/..necessário à lavratura dêsta quê, lida e julgada conÍorme, segue assinada pelos compone4ntgs , /)
da Mesa e Diretores presentes. 
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Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Presidente

Diretoria: '/,; r.

=7-Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente
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Mesa:

Joerlei Carvalho Alves

Paulinho

Sergio Cardinali
Diretor de Contratos
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