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l. DATA, HORA e LOCÂL: 03.12.2019, às 17h, na Rua Votuntários da pátria, no 'Í13,

pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no eslado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENçAi Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COMPoSIçÃO DA UESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Mârina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV ORDETí DO DIA: í. PRD MSG.OAC.023/20í9 - Propôe-se à Diretoria Executiva aprovar
o Aditamento n.o 003 ao Contrato MSG n.o 01112017, firmado com a empresa John Richard
Locaçáo de Móvêis LTDA., que tem por objeto a prorrogação do ajuste por mais 4 (quáro)
meses, mantendo-se es condiçôes de atuais e o valor estimado mensal de R$ 3.247,68 (três
mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). O Contrato, que tem valor
global atual de R$ 1'19.081,94 (cento e dezenovê mil e oitenla e um rêais e novenla e quatro
centavos), com a celebraçáo do aditivo em questão passaíá o valor total de Contrato para
R$ 132.072,66 (cento e trinta e dois mil e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos).
Com a prorrogação ora proposta, o têÍmo final da vigência do contrato passará de 28i '12i 19
para 2ü4120;2. PRD MSG.DAC-02612019 - Aprovar o Aditamento 1 ao Contrato lrSG
004/2017, Ílrmado com a Kinea Renda lmobiliária Fundo de lnvestimento lmobiliário, relativo
à LocaÉo de lmóvel, tendo em vista o esgotamento do saldo contrâtual, a Íim de acres@r
RS403.542,67 (quatrocentos e tuês mil, quinhentos e quarenta a dois reais e sessenta e sete
centavos) ao seu valor. Com o referido acréscimo, que representa aproximadamente
18,27o/o (dezoito virgulâ vinte e sete por cento), o Contrato, que atualmente, possui valor
global de RS2.209.117,36 (dois milhões, duzentos e nove mil, cento e dezessete reais e
trinta e seis centavos), passará ao montante de R$ 2.612.660,03 (dois milhôês, seiscentos e
doze mil, seiscentos e sessenta reais e três centavos), mantendo-se sua vigência até o dia
15|05DO2O; 3. PRD iilSD.DF.0í4r2019 - Aprovar, em seu nível de competência, e
encaminhar para aprovação do Conselho de Administração da Sociedade, a Política dê
lnvestimentos da Mata de Santa Genebra Transmissáo S.A.t 4. PRD MSD.Dl049f20í9 -
Propôê-se à Diretorie Executiva da MSG aprovar o ressarcimento à Consorciada Tabocas,
êmpresa integrante do Consórcio lB, reíerente aos custos incorridos com retrabalhos devido
à Suspensáo Temporária das atividades de construção da LT 500 kV ltatiba - Bateias,
ocorrida entre os meses de julhol29'|7 e julho/2018. O valor a seÍ ressarcido é Rg
1.389.149,37 (Um milháo, trezentos e oitenta e nove mil e cento e quaÍenta e nove reais e
tÍinta e sete centavos), com base em maio/2019; 5. Assuntos geÍaisi 5.'1. Decisáo a
respeito de apresentação de Recursos Especial e/ou Extraordinário, destinados aos
Tribunais Superiores, com valor de preparo R$ 186,10 e RS 206,63, respectivamente, no
processo 100114'1-66.2016.8.26.0296 (Açâo de constituiçáo de Servidão Administrativa),
proposto pêla MSG em face de (i) Wlhelmus e sua esposa Gertruda e (ii) da Cooperativa
Agro Pecuária. A MSG apresentou oÍerla iricial dê R$ 217.830, e o perilo apresentou
avaliaçáo prévia no valor de R$ 403.850,88 e avaliação definitiva de R$ 535.220,00. A
sentença, contra a quel foi interposto Recurso deApelação, condenou a MSG ao pagamento
de indenizaçáo em montante superior àquele apurado pelo perito. Em sede de apelação, a
indenização foi reduzida para o valor de avaliaÇão dê pericia deíinitiva, 'R$ 535.220,00
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atualizado para setembro de 2016"; 5.2. Contas de energia das subestaçôes; 5.3. Coleta de
preços para contrataçáo de instituição financeira para estruturação e distribuição de oferta
pública de emissáo de debêntures.

V ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

'f. PRD SG.DÂC.023r20í9 - O Diretor de Administração e Compliance, SÍ. José
Jurhosa Junio( informou que se trata de solicitaçâo de aulorizeçâo para prorrogação, por 4
(quatro) meses, do contrato que tem por objeto a locação de mobiliário, a partir de

2811212019, findando a vigência contratuâl em 2A1012020. O prazo foi definido vinculando ao
contrato de locaÇão do imóvê|, que se encerrará em maio de 2020. O colêgiado de
Diretores, por unanlmldade, aprovou a PRD MSG.DAC.023/20í9;

2. PRD iiSG.DAC.026/20í9 - O Diretor de ÂdministraÉo e Compliance, SÍ. José
Jurhosa Junior, explicou que foi verificado, pela gestão atual, que estava sêndo pago, dentro
do saldo do valor do contrato, o custo de enêrgia, que não foi previsto no valor global do
contrato, apesar de haver cláusula prevendo que o custo de ênergia seria assumido pela
MSG. Assim, pagândo-se a energia, mensâlmente, o saldo do contrato Íoi sendo esgotado
com custos que náo estavam contemplados no valor g,obal do contrâto. Desta feita, trata-se
de aditivo para acrescer o valor do contrelo, com o ob.ietivo de recompor o saldo. mantendo
a vigência contratual até 1510512020. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD MSG.DAC.026/20í9;

3. PRD MSD.DF,0í4I2019 - O Di.etor Financeiro, Sr Eduardo Garcia, mencronou que a
Copel fez exigência para que a MSG tivesse uma Politica de lnvestimentos própria, apesar
de estar, ainda, na fase pré-operacional. Assim, a Diretoria Financeira montou uma Politica
de lnvestimento que precisa ser aprovada pelo CAD da Companhia. O coleglado dê
Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de compelôncia, a
MSG.DF.0tiU20l9;

4. PRD MSD.DT.049,20I9 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho explicou que a
Diretoria Executiva já aprovou pleito semelhante, da consorciada Cobra e, hoje, solicita a
aprovação do pleito de ressarcimento da Consorciada Tabocas. InÍormou que o valoÍ foi
analisado pela equipe técnica da Copel, com base nos relatórios diá.ios de obra, que foram
aprovados pela EP (Fumas). Os valores apresentados estão comprovados pelas folhas de
pagamento e foram adotados os critérios de ressarcimento previstos no Contrato. O
colegiado de Oiretores, por unanimidade, aprovou a PRO MSG. DT.049/20í9i

5. Assuntos Gerais: 5.í. A assastente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,
informou que se trata de decisão a respeito de apresentaçáo ou nâo de Recurso Especial ou
Recurso Extraordinário no processo supÍacitado. Ocorre que, apesar do baixo valor de
preparo, não se vislumbra a apresentação de RESP ou RE para discutir o quantum,
indenizatório, sendo esta a jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Ademais, a interposição d
recursos poderá majorar os honorários sucumbenciais, trazendo maior dispêndio financeir
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à MSG. O colêgiado de Diretores, por unanimidade, dêliberou que, têndo em vista quê

não há mais nada a ser discutido qüanto ao mérito, sendo uma questão apenas
protelatória e que poderá gerar cugtos maiores de sucumbência, a lt SG náo deverá
inteÍpor Recursos Especial e Extraordinário no processo em referência;5.2, A
assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG recebeu, através
do e-mail da presidência, conta de energia da COCEL, referente ao consumo de energia da
subestaÉo de Bateias. Ademais, temos, ainda, o problema da conta de energia da CPFL,
reierente ao consumo de energia na subestação de Santa Bárbara do Oeste. Foi deliberado
pelo Colegiado de Diretores que as cobranças recebidas reíerêntes às subestaçóes deverão
ser encaminhadas à Diretoria Técnica, para dar andamento ao processo de pagamento; 5.3.

O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou que irá iniciar o processo de coleta de
preços visando a contratação de instituição Ínânceira, para a estruturaçáo e
distribuiÉo de oferta pública de emissão de debêntures de infraêstrutura, no
montante estimado de R$ 1.500.000.000,00 (um bilháo e quinhentos milhõês dê
reais), com o objetivo dê ajustar a estrutura da dívida da Companhia, melhorando
seus indicadores econômico-Íinanceiros. Explicou que, após recebimento das cotaÇões,

submêteÍá à Diretoria e ao CAD a aprovação da contrâtação.

Vl. ENCÊRRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessáo pelo tempo
julgada conforme, segue assinada pelosnecessário â lFvratura desta que, iida e

componentes dá\lvesa e Diretores presentes.

Diretor Financeiro e Diretor de Contratos
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