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MATA DE SANTA GENEBRATRNruSUISSÃO S.A.
CNPJ/MF 1 9.699.063/0001 -06/N I RE 33. 3.003 1 092-4

ATA DA tzg" neuutÃo DA DtREToRtA
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019

l. DATA, HORA e LOCA,L: 26.06.2019, às 16:00h, 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. COMPOSTçÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani e Secretária:
Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DF.007/20{9 - Aprovar, no seu nível de competência e
encaminhar para deliberação do Conselho de Administração da Sociedade: (i) o aumento do
Capital Subscrito da Sociedade, passando o mesmo de R$ 1.072.000.000,00 (um bilhão e
setenta e dois milhões de reais) para R$ 1.098.200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões
e duzentos mil reais) mediante a emissão de 26.200.000 (vinte seis milhões e duzentos mil)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,00 (um real)
cada, cabendo à acionista COPEL Geraçâo e Transmissão S.A. aportar o montante de
R$ 13.126.200,00 (treze milhôes, cento e vinte e seis mil e duzentos reais) e à acionista
FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R$ 13.073.800,00 (treze milhões,
setenta e três mil e oitocentos reais); e (ii) a convocação, nos termos do artigo 18 do Estatuto
Social da Sociedade, deAssembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a alteração do
Estatuto Social da Sociedade para fazer constar o novo capital social subscrito e integralizado,
após aporte das acionistas, de R$ 1.098.200.000,00 (um bilhão, noventa e oito milhões e
duzentos mil reais); 2. PRD MSG.DAC.01112019 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a
Contratação, por meio de dispensa de licitação, de seguradora para emissão de Apólices de
Seguro de Acidentes Pessoais. O valor será de R$ 25.150,92 (vinte e cinco mil, cento e
cinquenta reais e noventa e dois centavos), com prazo de vigência de 12 meses; 3. Assuntos
Gerais: lnformação da data de vistoria do IBAMA.

V. ASSU NTOS TRATADOS/DELI BERADOS:

1. PRD MSG.DF.007/20í9 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou que se
trata de aporte já previsto no Plano de Negócios - Rev. 5, que precisa da autorização do
Conselho deAdministração para a liberação, através do aumento do Capital Social Subscrito.
lnforma, ainda, que o capital social autorizado, já aprovado pelas acionistas, já contempla o
aumento agora solicitado. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
MSG.DF.007t2019;

2. PRD MSG.DAC.Oíí/2019 - O Diretor de Administração e Compliancê, Sr. Paulinho
Dalmaz, explicou que o contrato com a empresa Metropolitan Life, para cobertura de seguro
de acidentes pessoais dos empregados, encerra-se em 30 de junho de 2019. lnformou, ainda,
que foram consultadas 22 empresas, mas apenas uma apresentou cotação, em valor superior
ao praticado hoje pela MSG. Assim, em razâo da proposta atual ser a mais vantajosa, optou-
se pela contratação da mesma seguradora, no valor de R$ 25.150,92 (vinte e cinco mil, cento
e cinquenta reais e noventa e dois centavos). O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD MSG.DAC.O11l2O19;
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Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Presidente
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3. Assuntos Gerais: O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka,
informou que o IBAMAfará vistoria aérea e terrestre na obra no período de 05 a 09 de agosto
de 2019.

Vl. ENCERRAII,IENTO: nada mais 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 Diretores presentes.

Mesa:

, '*='
Maína Líma Nolueira
Secretária

Diretoria:

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente

Eduardo Hen Gilmar
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Diretor Financeiro


