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|\4ATA DE SANTA cENEBRA TRANSMtssÂo s.A.

cNPJ/MF 1 9.699.063/0001 -06/NrRE 33.3.003í092-4
ATA DA í49. REUNIÃo DA DIREToRIA

REALIZADA EM 06 OE NOVEMBRO DE 2Oí8

l. DATA, HORAe LOCAL: 06.11.2018, às'14:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pevimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

tl. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Dirêtoria e, como convidado, o Sr. Diego Wilhelm
Rocha, assistente de diretoria da MSG.

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

lV. ORDETú DO DIA: í. PRD illSG.DAC.02il2A18- Propôe-se à DiretoÍia Executiva aprovar
a contrataçáo, por dispensa de licitação, dos serviços de remessa de conespondências, com
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor estimado de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), pelo prazo de 12 (doze\ meses, sendo possível pronogação até o limite de 5 (cinco)
anos; 2. PRD ÍUISG-DAC.02312018 - Propõe à Diretoria Executiva aprovar o regulamento de
viagens da MSG; 3. PRD tlSG.DF.006/2018 - Aprovação da contrataçáo de Prestação de
Serviços de Assessoria Legal relacionados à Emissão de Debêntures de lnfraestrutura de até
R$ 210 milhôes, a ser celebrado êntre a Mata de Santa Genebra ("MSG" e/ou "Emissor'') e
Machado Meyer, Sendacz e Opice ("MMSO"), através de inexigibilidade de licitação, pelo valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de honorários, mais R$ 15.000,00 (quinze mil) para
ressarcimento de despesas; 4. PRD MSG.DF.007/20í8 - Aprovar o aumento da comissáo de
Distribuição a ser paga aos bancos Coordenadores da oferta de emissão de debêntures da
Mata de Santa Genebra, assim como encaminhar â matéria para apreciação do Conselho de
Administração, por meio de PRCA específica. O comissionamento de distribuição será
majorado em 0,130Á (zero vírgula 't3 por cênto) a.a., passando de 0,45o/o ê.à. para 0,58% a.â.,
correspondendo a um incremento de R$ 2.152.825,00 (dois milhôes, cento e cinquenta e dois
mil, oitocentos e vinte e cinco reais); 5. Assuntos gerais: 5.1. Revisão do novo Plano de
Negócios; 5.2, 13' Salário - Definição de calendário de pagâmênto dêste ano; 5.3. Oficio
ANEEL - Renovação de garantia de fiel cumprimento - Prazo de renovaçáo: 16.12.2018; 5.4.
Ofício ANEEL - Detalhamento de dados contábeis para fins de estudo de Benchmarking -
Prazo de resposta: 09.11.2018; 5.5. Cronograma das atividades solicitadas pelo CAD:
5.5.1. Todas as diÍêtorias: Relatórios das atividades da direioria, com mais pontos dê
controlê ê matriz dê risco - Ptazo: 13.11.2O18; 5.5.2. Diretoria Financêlra: a) levantamento
de todas as Notas Fiscais que o BNDES necessita para comprovação do uso do recurso
liberado - Prazo: 31.10.2018; b) Verificar alternativas no Mercado Financeiro de
Íinanciamento de curtíssimo prazo, dentro das regras do BNDES - PÍâzo: 13.11.2018; c)
elaboração de revisâo ao Plâno de Negócios - Prazo':. 07 .11.2O18; d) lnformar ao CAD quais
providências já foram tomadas para a contratação do serviço dê unitização e qual o prazo
máximo da contrataÇão - Prazo: 06.11.20í8; 5.5.3. Diretoria d6 i,leio Ambiêntê e Fundiário:
Encaminhar Nota Técnica da ANEEL para as acionistas - Prazo: 06.11.2018; 5.5.4. Diretoria
Técnica, Dlretoria de Contratos e Diretoria de Administração e Comptiance: Eleborâr
plano de separação das atividades da Diretoria dê Contratos, que deverão ser absorvidas
pelas Diretoria Técnica e de Administraçáo e Compliance - Prazo: 13.11.2018; 5.6. Definiçáo
dos procurados da MSG no slstema SEICED - Sistema Estadual de lnfoímaçôes - Captaçáo
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Eletrônica de Dados: 5.7. Definição da comissão de licitação Kra
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MATA DE SANTA GENEBMTMNSMISSÃO S.A.

cNPJ/MF 1 9.699.0ô3/0001-06/NrRE 33.3.00310924
ATA DA í49. REUNTÃo DA DtREToRtA

REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018

SEICED - Sistema Estadual de lnformações - Captação Eletrônica de Dados; 5.8. Dar ciência
da normativa "Normas e procedimentos - Jornada de Trabalho e Frequência", de 28.09.2018,
bem como do primeiro mês de utilizaçáo do controle de jornada; 5,9, Enêrgizaçáo da SE Santa
Bárbara do Oestê; 5.9.í. Tratativas junto ao ONS; 5.9.2. Tratativas junto à ANEEL; 5.9.3.
Aquisição de mobiliário; 5.9.4. Aquisição de chapas metálicas para travessias de canaletas;
5.9.5. Solução para Almoxarifado (Edificação da CTEEP); 5.9.6. Unitização de bens; 5.10.
Situaçâo da Antecipação do Secionamento de 500 kV na SE Fernão Dias. Preocupação do
MME e do ONS sobre o secionamento da LT de 500 kV Furnas, e sêus reflexos; 5,íí. LT
Itatiba/Bateias; 5.1í.í. Pagamento em juízo para liberação da torrê 93/1 - R$ 900 mil (Já
liberado); 5.íí.2. Pagamento em juízo para liberação da tone 69/2 e 69/3 - R$ 1.260 mil (a
liberar) - resultando em liberação entre (35/1 e 22911) - 195 km; 5,í2. Novas datas de
Energização; 5,í 2.1. lmpaclo da reestruturação do Consórcio GíETE; 5,í 2.2. lmpacto no
contrato de O&M-

V, ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. PRD ÍrilSG.DAC.022l20í8 - O Diretor de Adminiskâçâo e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou quê o contrato entigo êstá finalizando, por ter atingido o prazo máimo de 5
(cinco) anos). Explicou, ainda, que o contrato antigo possuía a previsão de serviço de malote,
com valor fixo, que é pouco utilizado pela MSG, assim o novo contrato não terá a previsão do
serviço de malote. O colêgiâdo de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
MSG.DAC.022/2018

2. PRD ISSG.DAC.O23I2O18 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que o regulamento de viagens teve alteraçôes para atender às
recomendações do TCE e melhorando a forma de pagamento. O colegiado de DirêtoÍes
solicitou que o assunto ficasaê sobrestado, para análiee do regulamento de viagens, e
possíveis contribuições, por todos os diretores, dêvendo ser dlecutido na próxima
reunião de diretoria.

3. PRD MSG.DF.006/2018 - O Diretor Financeiro, Sr. Mauricio Fernandes, explicou que
foi feita a contrãtaçáo do escritório de advocacia Machado Meyer para apoiar o emissor da
debêntures de infraestrutura e que o contrato venceu em 12 de outubro de 2018. Assim, foi
enviado para 6 (seis) escritórios de advocacia o pedido de proposta comercial para o serviço
de Assessoria Legal referente à emissão de debêntures e o escritório Machado Meyer
apresêntou a proposta mais baixa. Assim, solicita a aprovação da contratação êm comento.
O Dirêtor dê Contratos, Sr. Sérgio Cardinali, informou que a finalidade da contrataçáo é para
a alteraçâo de todos os instrumentos legais, tendo em vista que a emissão das debêntures
teve o valor alterado para R$ 210 milhões. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD MSG.DF.006r20í8

4. PRD MSG.DF.OO712018 - O Diretor Financeiro, Sr. Mauricio Fêrnandes, fez a leitura
dâ PRD, onde consta a justificativa para a necessidade de acréscimo do comissionamento de
distribuiçáo para a emissão das debêntures. O Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo
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Sebastiani, informou que os procedimentos para emissão de debêntures sempre foram
elaborados com base nos procedimentos da Copê|, assim acrêdita que o ideâl é que seja
convidado um servidor da Copel para verificar se o procedimento foi realizado nos moldes das
normativas da Copel. O Colegiado dê daretorês, por unanimidade, aprovou a PRD
ÍtlSG.DF.007/2018, condicionando à análiee iurídica, com emissão de parecer favorável,
de todo o procêsso de contÍatação e da análise, pela Copel, do procedimento realizado;

5. Assuntos Gerais: 5.í, O Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou
que o assistente de diretoria, Sr. Olavo Vaz, informou que está em fase de elaboração final a
revisáo do plano de negócios e a perspectiva é que amanhá seja aprovado pelo comitê
financeiro e, na sequência, seja encaminhado, até sexta-feira, para as acionistas; 5.2. O
Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho Dalmaz, sugeriu que o 130 Salário seja
pago em 2 (duas) parcelas, sendo a prímeira no dia 30.í1.2018 ê a sêgunda no dia
20.12.2018, o que foi aprovado por todos os demais diretores; 5.3. O Diretor Financeiro, Sr.
Mauricio Fernandes, informou que está sendo tratado junto à J. Malucelli; 5.4. O Diretor
Financeiro, Sr. Mauricio Fêrnandes, informou que as respostâs estão concluídas e que náo
há informaçóes de condenações e serão ênviadas até amanhá, 07 .11 .20181,5,5. Cronograma
das atividades solicitadas pelo CAD: 5,5,í. O Diretor de MAF, Gilmar Schwanka, enviará
o modelo para todos os demais diretores. Os relatórios serão enviados à DAC, para análise e
padronizaçáo; 5.5.2. a) foi envido para o CAD, com ópiâ para toda a diretoria; b) a matéria
será apresentada de antemáo ao Comitê Financeiro; c) deverá ser encaminhado ao comitê
financeiro na reunião do dia 07 .11 .2018; d) Foi informado ao CAD, com cópia para toda
diretoria; 5.5,3. O Diretor Financeiro já enviou a Nota Técnica 046312018 - ANEEL para o CAD
com ópia para toda a diretoria; 5.5.4. Os Diretores envolvidos se reunião nesta semana para
deÍinição; 5.6. O colegiado e Diretores deÍiniu que serão procuradores da MSG no sistema
SEICED todos os diretores e todos os advogados; 5.7. O colegiado de diretores definiu que
serão cadastrados, parâ futuras licitaçôes, todos os assistentes de diretoria e que, de acordo
com o objeto a sêr contratado, serão definidos os assistentes para cada licitação; 5.8. O
Diretor deAdministração e Compliance, Sr. Paulinho Dalmaz, informou que trouxe a normativa
para apreseniação, tendo em vista que alguns funcionários ainda tinham dúvidas quanto ao
preenchimento do controle de joÍnada. Assim, solicita que todos os diretores deem
conhecimento aos demais funcionários de ôuas áreas dos documentos apresentados; 5,9, à
5.12. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, fez a apresentaçâo rêfêrênte aos itens
mencionados na pauta do dia.

Vl, ENCERRAMENTO: nada mais havendo a trataÍ, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratuÍa desta que, Iida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.
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Dirêtoria:

Díretor Financeiro

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
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Joerlei Càrvalho Alves
Diretor Técnico

Sergio Cardinali

/(.

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Prêsidente

Mauriúo Silveira F


