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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMI§SÃO S.A.

cNPJ/MF't 9.699.0ô3/0001-06/NtRE 33.3.0031 0S2-4

ATA OA í 54' REUNIAO DA DIRETORIA
REALIZADA EM í2 DE DEZEMBRO OE 2018

l. DATA, HORA ê LOCAL: 12.12.2018, às 14:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 1í3,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Jâneiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria e, como convidados, o Sr. Diego
Wilhelm, assistente de diretoria da MSG, o Sr. Eduardo Henrique Garcia, membro do Comitê
Financeiro.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA: Presidentê: Luiz Eduardo Sebastiani e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEÍI DO DIA: í. PRD MSG.DT,o17/2018- Aprovar a contratação, através de licitação,
de sistema de gestão de documentos capaz de armazênar de forma organizada e acessível
toda documentação técnica das linhas de tÍansmissão e subestações da MSG. O prâzo de
fornecimento do sistema é 12 meses, a partir de 30 de janeiro. O Valor previsto para
contratação deste sistema é de R$ 68.520,00 (sessenta e oito mil e quinhentos e vinte reais),
tendo como base a consulta de preços que foi realizada considerando consulta de preço
realizada no mercado; 2. PRD MSG.DT.019/20í8 . Aprovar, no âmbito de competência da
Dirêtoria Executiva da MSG, a renovação da Garantia de Fiel Cumprimento, apresentado pela
MSG, para atendimento de suas obrigações em relação ao Contrato de Concessão Ne
01/20í4-ANEEL. O valor desta renovação é de R$ 98.851,07 (noventa e oito mil, oitocentos
e cinquenta e um reais e sete centavos); 3. Assuntos gêrais: 3.1. Diretrizes Fundamentais
da Administraçáo; 3.2, Plano de Negócios para o Exercício Anual dê 2019; 3.3. Estratégia de
Longo Prazo com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos;
3.4. Carta anual de govemança, contendo o atendimento ao art.8o, lll, da Lei 13.30312016;
3.5. Avaliação dos Diretores da MSG.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. PRD MSG.DT.0í7I20í8 * O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Cârvalho, informou que a
MSG, desde o início dâ implantação de seus empreendimentos em 2014, tem utilizado um
sistema informatizado para contÍole e tramitaçáo de documentos técnicos (Projêtos,
Relatórios, Especificaçôes, etc). São cêntenas dê documentos com controle individualizado
de revisôes e de suas respectivas aprovações. O sigtema em uso, até o momento e o SADP
(Sistema de Armazenamento de Dados de Projetos). Considerando que o prazo para a
conclusão do empreêndimênto está sendo revista, levando em conta o novo plano de
negócios, surgiu a necessidade de ajustar também o periodo de contrataçáo de um sistema
informatizado êquivalente. Através desta proposta a DT está recomendando a contratação de
um sistemâ equivalente por um período adicional de 12 meses. O colegiado de Diretores,
poÍ unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.O17I2O18, condicionando a contretação à
apresêntaçâo das certidôes de regularidade válidas;

2. PRD MSG.DT.0í 9/2018 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, explicou que sê trata
do endosso da apólice de seguro apresentada pela MSG, para aANEEL, em atendimento às
obrigaçôes do Contrato de Concessão. Dê acordo com o contrato, a apólice tem que estar I
vigênte até 90 dias após a última data de energização dos empreendimentos. Neste momento , /1
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está sendo endossada levando em consideração a extensão do prazo de fevereiro de 20'19

(vigência atual), para novembro de 2019. Todas as condiçóes e parâmetros da apólice original

estão sendo mantidos. O colegiado de Diretores, por unanimidadê, aprovou a PRD

MSG.DT.0í9/20{8;

3. Foram apresentados à Diretoria Executiva, com o intuito de acatar o encaminhamento
para aprovação pelo Conselho de Administração da Mata de Santa Genebra: 3.{. Diretrizes
Fundamentais da Administração que seráo encaminhadas para aprovação do CAD; 3.2. Plano
de Negócios para o Exercício Anual de 2019; 3.3. Estratégia de Longo Prazo com análise de
riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos; 3.4. Carta anual de governança,

contendo o atendimento ao art.8o, lll, da Lei 13.303/2016; 3.5. Avaliação dos Diretores da
MSG-

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necêssário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presêntes.

Luiz Eduardo Sebastiani
Presidente

Luiz Eduardo Sebastiani
Diretor-Presidente lnterino

Luiz Eduerdo Sebastiani
Diretor Financeiro lnterino
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