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MATA DE SANTA GENEBRA TRaNsu|ssÃo S.A.
CNPJ/MF 1 S.699.063i000 1 -06/N I RE 33.3.0031 092-4

ATA DA rat" neuulÃo DA DIREToRIA
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2Oí9

l. DATA, HORA e LOGAL: 09.07.2019, às 09:30h, 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 e, como convidados, os assistentes de
diretoria, Srs. André Carvalho e Diego da Rocha Wilhelm.

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

lV. ORDEIUI DO DIA: í. PRD MSG.DF.008|2O19 - Aprovar, no seu nível de competência, e
encaminhar para deliberação do Conselho de Administração a convocação, nos termos do
artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar
sobre: (a) aprovação da 6a revisão do plano de negócios da Companhia (PN6); (b) O aumento
do capítal social autorizado da Sociedade, passando o mesmo de R$ 1.098.200.000,00 (um
bilhão noventa e oito milhões e duzentos mil reais), R$ 1.331.900.000,00 (um bilháo trezentos
e trinta e um milhões e novêcentos mil reais); (c) a alteração do Estatuto Social da Sociedade
para fazer constar o novo capital social autorizado; 2. PRD MSG.DP.001I2O19 - Aprovar a
instauração de Procedimento Administrativo para apuração de responsabilidade pelo
pagamento, com atraso, do lmposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) relativo aos salários
dos empregados, diretores e conselheiros da Mata de Santa Genebra, o que acarretou na
imposição de multa, no valor de R$ 5.881,09 (cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e nove
centavos) e de juros, no valor de R$ 990,09 (novecentos e noventa reais e oito centavos); 3.

PRD MSG.DÀC.01212019 - Propõe-se à Diretoria Executíva aprovar a Contratação, por meio
de licitação, de seguradora para emissão de Apólices de Seguro de Responsabilidade Civil
para Conselheiros, Diretores elou Administradores de Sociedade Comercial (Directors And
Officers Liability lnsurance - D&O). O valor máximo da Licitação será de R$ 141.063,92 (cento
e quarenta e um mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), com prazo de vigência
de 12 meses; 4. PRD MSG.DAC.OI3/20í9 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a
alteração do § 90 e a inclusão dos §§ 10 e 11 do artigo 31 do Estatuto Social da Mata de Santa
Genebra Transmissão S.A. para, posteriormente, submeter à aprovação do Conselho de
Administração eAcionistas, com o objetivo de incluir a previsão de cargos de emprego público,

a serêm preenchidos com concurso público; 5. PRD MSG.DT.022[2O19 - Propõe-se à Diretoria
Executiva aprovar, em seu nível de competência, e encaminhar para aprovação do Conselho
de Administração da MSG a contratação, bem como a respectiva remuneraçáo, do Assistente
de Diretoria, Sr. Ilmar Pacheco Vieira, com salário de R$ 16.M2,88 (dezesseis mil, quarenta
e dois reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao nível 3, para compor a equipe da
Diretoria Técnica; 6. Assuntos Gerais: 6.1. Desligamento do Diretor Presidente, Sr. Luiz
Eduardo Sebastiani.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DF.008/20í9 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou que há
a necessidade de revisão do Plano de Negócios - Rev. 6, ante o atraso na conclusão das
obras e o consequente atraso no recebimento das RAPs, fazendo necessário o aumento do
Equity por parte dasAcionistas, OAssistente de Diretoria, Sr. André Carvalho, mostrou quadro -. r.
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comparativo entre o PN-s e o PN-6, tendo, como principais alteraçÕes, a extensão das datas
de entrega das obras, a alteração na estrutura de capital da Sociedade, tendo em vista o
atraso no recebimento das RAPs, com consequente reposição destas fontes por aporte das
acionistas, a postergação na data do último desembolso dos recursos do BNDES e reduçáo
na taxa de emissão das debêntures, a revisão do CAPEX para incorporar custos não previstos
no Leilão, a alteração da TlR, e, por fim, a inclusão de possível penalidade imposta à MSG
pela ANEEL. O Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, ressaltou que não houve
apenas situações imprevisíveis ocorridas entre novembro de 2018 e julho de 2019, mas
também uma falha nas previsões do PN-5, quê apresentava um GAP, vez que ele foi
elaborado, fundamentalmente, para a emissão das debêntures e, em virtude do curto tempo
para a emissão, algumas questões, apeser de previstas, não foram tratadas. O Diretor
Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou que as correçôes se devem, primordialmente, aos
ajustes do plano apresentado para o leilão, que previu TIR e outros aspectos inatingíveis,
como deixar de prever sobressalentes nas obras. Contudo, afirma que o Projeto ainda é
rentável para as Acionistas. O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka,
informou que o trabalho apresentado pelo Assistente de Diretoria, Sr. Diego Rocha, foi muito
assertivo elraz todo o levantamento referente ao atraso. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo
Garcia, solicitou ao Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, que faça uma apresentação muito
bem fundamentada, informando todos os tópicos individuais que, conjuntamente, levaram aos
atrasos. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que muitas atividades foram
suprimidas dos contratos, para se baixar o custo do Ieilão, contudo eram atividades
necessárias que não estavam previstas e que geraram muitas discussões. O Assistente de
Diretoria, Sr. Diego Rocha, apresentou a matriz de riscos para cumprimento dos prazos

mencionados no PN-6 e sugeriu que seja anexada ao Plano de Negócios a matriz de riscos,
pois não foi levantado nas revisôes anteriores. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD MSG.DF.00812019;

2. PRD MSG.DP.O0í/20í9 - O Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou
que ontem, ao receber uma autorização de pagamento de lR, percebeu que havia o
pagamento de multas e juros, em virtude de atraso no pagamento. Assim, conversou com o
Diretor Financeiro e, imediatamente, elaborou um despacho para que fosse aberto
procedimento administrativo para apuração da responsabilidade pelo atraso. lnformou, ainda,
que realizou o pagamento, mesmo com a multa, pois não poderia segurâr mais, para não
incorrer em mais multas e juros. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a
PRD IUSG.DP.OOí/20í9;

3. PRD MSG.DAC.012I20{9 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que a apolice de Seguro D&O vencerá em 15 de agosto de 2019, assim
faz-se necessário contrataçáo de novo seguro. Contudo, a Diretoria de Administração e

Compliance, apesar do empenho em tentar conseguir cotações, tendo enviado o pedido de
proposta para 2O seguradoras, não recebeu propostas de preço, então decidiu elaborar
processo licitatório, usando como preço máximo o valor do contrato atual, de R$ 141.A63,92
(centoequarentaeummil esessentaetrêsreaísenoventaedoiscentavos).Ocolegiado
de Diretores, por unanimidade, aprovou a MSG.DAC.012I2019; .-fi
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4. PRD ltISG.DAC.0í3r20í9- O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, explicou que, após a definição dos cargos para o concurso (9 cargos), o
procedimento é elaborar um Plano de lCargos e Salários e alterar o Estatuto Social parafazer
constar os novos cargos, previamente à realização do concurso. Posteriormente, será definido
o local da sede e a pesquisa de salários para que o concurso seja efetivamente aberto. O
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD M§G. D4C.013120í9;

5. PRD MSG.DT.O2il2Aí9- O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que o
assistente será contratado para a vaga do assistente Gilson, que foi desligado da MSG.
lnforma, ainda, que o assistente possui experiência em subestaçôes, o que será de grande
valía para a MSG . O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de
competência, a PRD MSG.DT.O22[2O19 e encaminhará pera a aprovação do CAD.

6. Assuntos Gerais: 6.í. O Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou
aos demais diretores do seu desligamento da Mata de Santa Genebra, sendo seu último dia
de trabalho a próxima sexta-feira, dia12 de julho de 2019. lnformou, ainda, que o assunto
será formalizado pelo CAD na próxima reunião. O Diretor registrou seus agradecimentos a
todos da MSG pelo empenho e parceria. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou
que lamenta a saída do Diretor Presidente e agradeceu muito pela parceria e profissionalismo

durante sua gestão.

Vl. ENCERRAMENTO: 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.

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Presidente

Diretoria:,r-a-rrs,

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente

(Ata dâ 18'1'RD da MSG, realizâda em 09.07 2019)
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Mesa:

Secretária

Joerlei
Diretor de Contratos
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Gilmar
Di Meio Ambiente e Fundiário

(Ata da 1814 RD dâ MSG, íealizada em 09.07.2019)
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Diego Wilhãlm dá Rocna
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Convidados:

Assistente de

Eduardo

Assistente de Diretoria


