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l. DATA, HORA e LOCAL -27.11.2A20, às 14h, na sede da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A. ('Companhia'), sita na Av. Jundiaí, no 11&4,50 andar, Anhangabaú,
Jundiaí-SP.

Il. PRESENçA - totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade,
Conselheiros Jairo Machado de Oliveira, llton Barboza Telles e Pedro Eduardo
Fernandes Brito, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Carlos Eduardo
Moscalews§, representante da COPEL GeT, e os Conselheiros lndependentes Antonio
Pereira dos Santos Filho e Flávia Menegoto Battisti; e, como convidados, o Diretor-
Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior; o Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei
Carvalho Alves; o Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique Garcia; a Diretora
de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt; e o assistente da Diretoria
Financeira, Sr. André Figueiredo, este apenas no que se refere aos itens 2. e 3., sendo
que todos os presentes participaram por videoconferência, conforme previsto pelo Artigo
29, §2o, do Estatuto Social da MSG, em virtude do plano de contingências aplicado em
razáo do Covid-19.

lll. COMPO$çÃO DA MESA - Presidente: Pedro Eduardo Fernandes Brito e
Secretária: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA - {} PRCA tlrSG.039I2020 - Aprovar o Aditamento n.o 008 ao

CONTRATO MSG N" OO1/2014, firMAdO COM O CONSÓRCIO GRID SOLUTIONS/ETE,
conforme os termos, contidos nos Relatóríos Técnicos: RT.DT.072.2CI24, relativo aos
custos referentes ao Remanejamento dos Para-raios e Transformadores de Potencial
na Subestação ltatiba, em relação ao escopo original do Contrato MSG.00112A14, no

valor de R$ 52.016,62 (cinquenta e dois mil, dezesseis reais e sessenta e dois

centavos), base novembro de 2013; RT.DT.086.2020, relativo aos custos referentes

aos Serviços de lnfraestrutura de interligação entre Casas de Controle MSG-COPEL
na Subestação Bateias, no valor de R$ 23.391,61 (vinte e três mil, trezentos e noventa

e um reais e sessenta e um centavos), base novembro de 2013; RT.DT.089.2O24,
relativo aos custos referentes ao Conserto da UPS do SVC na Subestação ltatiba, no
valor de R$ 169.168,34 (cento e sessenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e
trinta e quatro centavos), base novembro de 21fi; RT.DT.095.2CI20, relativo aos

custos referentes a Aprovaçáo dos PETs - Plano Específico de Trabalho na

Subestação Araraquara 2, no valor de R$ 186.659,45 (cento e oitenta e seis mil,

seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), base novembro de

2A13; RT.DT.096.2020, relativo aos custos referentes a lnfraestrutura de Telecom na

Estação Repetidora, no valor de R$ 52.9&,81 (cinquenta e dois mil, novecentos e

sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), base novembro de 2413;
RT.DT.097.2O2A, relativo aos custos referentes às Horas de Engenharia, no valor de

R$ 393.172,45 {trezentos e noventa e três mil, cento e setenta e dois reais e quarenta

(ArA da 146a RCA oa usSleatizaaa em 27Nov2o20)

D4Sign 22de620b-392c-4cee-b517-êBid3d5afeLc - Para confirmar as assinaturãs acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assínado eletronicamente, eonfornte MP 2"26S-2i01, Àrt, Loe, §2,



MArA ursinim ceNeam rnaúfus§Ão s.e.
cNPJ/MF í 9.699.063/0001 -06/NtRE 33.3.003{ 0924

COIi'IPANHIA FECHADA
ATA DA crnrÉsrul oulonacÉsrmA sExrA RrunÉo oo

coNSELHo DE ADutNrsrmçÃo
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2O2O

e cinco centavos), base novembro de 2013; RT.DT.098.2020, relativo aos Custos
Adicionais na Subestação Araraquara 2, no valor de R$ 273.99g,22 (duzentos e
setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), base
novembro de 2013; RT.DT.099.2020, relativo aos Custos com a Substituição de Relés
na Subestação de ltatiba, no valor de R$ 8.8í9,65 (oito mil, oitocentos e dezenove
reais e sessenta e cinco centavos), base novembro de 2O13; RT.DT.100.2O2A, relativo
aos Custos com lnfraestrutura de interligaçâo entre Casas de Controle MSG-ARTE na
Subestação Araraquara 2, na valor de R$ 161 .282,58 (cento e sessenta e um mil,
duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), base novembro de 2013;
RT.DT.101 .2A20, relativo aos Custos com as AlteraçÕes no GMG-Grupo Motor
Gerador na Subestação Fernão Dias, no valor de R$ 31 .194,72 (trinta e um mil, cento e
noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), base novembro de 2013;
RT.DT.102.2O2A, relativo aos Custos com Serviços Adicionais na Subestação Fernão
Dias, no valor de R$ 414.774,11 (quatrocentos e quatoze mil, setecentos e setenta e
quatro reais e onze centavos), base novembro de 2013; RT.DT.103.2A20, relativo aos
Custos com Contas de Energia Elétrica nas Subestações Fernão Dias e ltatiba, no
valor de R$ 26.720,'13 (vinte e seis mil, setecentos e vinte reais e treze centavos) e
com Segurança Patrimonial na Subestação Fernão Dias, no valor de R$ 65.717,58
(sessenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), base
novembro de 2013. Com a formalização do aditamento proposto, será acrescido ao
Contrato o valor de R$ 1.859,881 ,27 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil,
oitocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), base novembro/2O13, o
equivalente ao acréscimo de 0,48o/o (zero vírgula quarenta e oito por cento) do valor
global do contrato. Com este aditamento n.o 08, o total de acréscimo de objeto alcança
11,58 o/o (onze vírgula cinquenta e oito por cento) do Contrato lnicial. O valor global do
contrato passará de R$432.874.721,97 (quatrocentos e trinta e dois milhões,
oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e sete
centavos), base novembro/2O13, para R$434.734.603,24 (quatrocentos e trinta e
quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e três reais e vinte e quatro
centavos), base novembrolãOl3, A aprovação ora solicitada foi aprovada, em seu nível
de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na REDIR 06612020, realizada no
dia 2011112O20:2) PRCA MSG.040/2020 - Aprovar, com base no Art. 30, alínea "v" do
Estatuto Social desta Sociedade e no Fluxo de Caixa P§etado para202O e 2021: (i) o
aumento do Capital Social Subscrito da Sociedade aprovado, passando o mesmo de
R$ 1.303.700.000,00 (um bilhão, trezentos e três milhões e setecentos mil reais)
para R$ 1.331.900.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e um milhões e novecentos mil
reais), mediante a emissão de 28.20O.000 (vinte e oito milhôes e duzentas mil) ações
ordinárÍas nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,00 (um real)
cada, cabendo à acionista COPEL Geraçáo e Transmissão S.A. aportar o montante de
R$ 14.128.200,00 (quatorze milhões, cento e vinte e oito mil e duzentos reais) e à
acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de R$ í4.071.800,00
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(quatoze milhões, setenta e um mil e oitocentos reais) a ser realizado através de
aportes de cada acionista durante o mês de dezembro; e (ii) a convocação, nos termos
do artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade, de Assembleia Geral Extraordinária para
deliberar sobre a alteraçáo do Estatuto Social da Sociedade para fazer constar o novo
Capital Social Subscrito e integralizado, após aporte das acionistas, de R$
1.331.900.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e um milhÕes e novecentos mil reais);
3) Assuntos gerais: 3.í. Apresentação sobre orçamento plurianual da Sociedade,
período 2021-2025.

V. DELIBERAçÃO - Os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

í) PRCA MSG.039r2020 - O Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho, realizou
apresentação, com a evoluçâo histórica dos aditamentos do Contrato MSG 00il2014 e o
detalhamento dos pleitos apontados na PRCA em análise. Os Conselheiros de
Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação
disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.039I2020 e ratificaram
a deliberação da Diretoria Executiva, referente à inclusão, no texto do aditivo, de
que a Contratada dá plena quitação sobre os pleitos aqui apresentados, não
podendo rcclamar futuramente, administrativa ou judicialmente;

2l PRCA MSG.040/2020 - O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique

Garcia, informou que o pedido em questão se refere ao restante do capital aprovado na
última revisão do Plano de Negócios da Companhia, guê, em função de eventuais
dificuldades de caixa sinalizados durante a Pandemia, no primeiro semestre de 2020, a
Companhia gerenciou seu Caixa e Íez a adesão ao standstill, de forma a liberar os

aportes que estavam previsto no primeiro semestre do exercício. Porém, ao longo do
processo de elaboração do Orçamento 2021-202â foi constatado um aumento de
capex, de aproximadamente R$ 150 milhões do projeto, em relação ao previsto no PN-6,

e também houve uma redução de receita, em funçâo do deslocamento do cronograma
de energização do empreendimento. Em virtude desses acontecimentos, os aportes que
haviam sido dispensados no início de 2020 passaram a ser necessários para que a
Companhia cumpra com as obrigaçÕes financeiras do início de 2021, até que a
companhia busque soluções de mercado. O Conselheiro, Sr. Pedro Eduardo
Fernandes Brito, em razão de conflito de interesse, por ser Presidente da acionista
Furnas Centrais Elétricas S.A., absteve-se de votar. Os demais Conselheiros de
Administração aprovaram a PRGA MSG.040/2020;

3) Assuntos Gerais: 3.í. O assistente da Diretoria Financeira, Sr. Andre
Figueiredo, realizou apresentação sobre o orçamento plurianual202l-2025, destacando
as premissas que foram utilizadas na elaboração, os principais custos e as despesas
individualizadas por Diretoria. O Conselho de Administração, por unanimidade,
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tomou conhecimento da Apresentação sobre o Orçamento Plurianual da

Sociedade, período 2A2l -2425.

Vl. ENCERRAMENTO - nada mais havendo a tratar, foi encenada a sessão, sendo
lavrada a Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente,
surtindo todos os seus efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles
que participaram da reunião remotamente.

Mesa:

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Presidente

Conselho de Administração:

Carlos Eduardo Moscalewsky

Flávia Menegotto Battisti

Antonio Pereira dos Santos Filho

Convidados:

José Jurhosa Junior

Mariceli Schmidt

André Figueiredo

Marina Lima Nogueira
Secretária

Jairo Machado de Oliveira

Pedro Eduardo Fernandes Brito

llton Barboza Telles

Eduardo Henrique Garcia

Joerlei Carvalho Alves
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Assinaturas
Pedro Eduardo Fernandes Brito
pedrobrito@furnas.com. br
Assinou

llton Barboza Telles
ilton@furnas. com.br
Assinou

Jairo Machado de Oliveira
joliv@furnas.com.br

Assinou

carlos eduardo moscalewskY
dado.moscalewsky@gmail.com
Assinou

Antonio Pereira dos Santos Filho
apsfT@yahoo.com.br
Assinou

Flávia Menegotto Battisti
fl ambattisti@gmail.com
Assinou

Marina Lima Nogueira
marina@msgtrans.com.br
Assinou
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Mariceli Schmidt dos Santos
maricel i.sa ntos@msgtra ns.com. br
Assinou

Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com. br
Assinou

ANDRE FIGUEIREDO GOMES DE OLIVEIRA
andre@msgtrans.com,br
Assinou

jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com, br
Assinou

Eduardo henrique garcia
eduardo.garcia@msgtrans.com.br
Assinou
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Eventos do documento

27 Nov 2020, L7lL4:25
Documento número 22de620b-392c-4cee-b517-eBfd3d5afeLc criado por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta

49c3aced-87c7-42b0-bÍa5-fcLc3f031ce1"), Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE ATOM:

2020-1,1.-27T 1 7 : 14 : 2 5- 03 : 00

27 Nov 2O2O, L7:16:03
Lista de assinatura iniciada por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email:

mari na@msgtra ns. com. br. - DATE_ATOM : 2020-1 1-2 7T1 7 : 1.6 : 03-03 : 00

27 Nov 2O2O, L7:L6:L2
MARINA LIMA NOGUEIRA Assinou (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email:

marina@msgtrans.com.br - lP: 179.218.L96.247 (b3dac4f7,viftua.com.br porta: 31524) - Documento de

identificaçâo informado: 030.663.364-76 - DATE ATOM: 202A-IL-27T17:i"6:12-03:00

27 Nov 2020,17:20:16
JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA Assinou (Conta fdffeS5d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email:
joliv@furnas.com.br - lP: 186.205 .225.30 (bacdelle.virtua.com.br porta: 30228) -

- Documento de identificaçâo informado: 023.850.387-90 - DATE ATOM:2020-11-21T17:20:16-03:00

27 Nov 2O2O,l7=2O':34
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO Assinou (Conta 27f6ce7a-5af8-4c95-be33-e9a6aed95d2f) - Email:

apsfT@yahoo.com.br - lP: 191.177.180,208 (bfb1b4d0.virtua.com.br porta: 64040) - Documento de identificação
i nforma do: 7 87 .520.7 89-49 - DATE ATOM : 2420-lL-27T17 : 2 0 : 34-03 :00

27 Nov 2OZA, L7:20:39
ILTON BARBOZA TELLES Assinou - Email: ilton@furnas.com.br - lP: 201.17.83.16 (c9115310,virtua.com.br porta:

35788) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - Assinado com EMBED - Token validado por

em a il - DATE_ATO M : 2020 -L1-27T1 7 : 2 0 : 3 9-03 : 00

27 Nov 2O2O, L7:22:OB
MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS Assinou (Conta 9d94ee37-8dc7-4912-b2b0-06a1f5b058cb) - Email:

mariceli.santos@msgtrans.com.br - lP: 191.177.185.57 (bfb1b939.virtua.com.br porta: 31174) - Documento de

identificação informado: 041.946.999-04 - DATE ATOM: 2020-11-27117:22:08-03:00

27 Nov 2O2O, L7:34t22
JOSE j U RHOSA JUNIOR Assinou (Conta Sfafac6a-4b2 b-4928-b7 2c-7d0103d 1b35a ) - Ema i l :

jurhosa@msgtrans.com.br - lP: 20L.24.50.119 (201-24-50-llg.user3p.brasiltelecom.net.br porta: 491141 -

Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2020-Ll-27Í77:3422-03:00

27 Nov 2O2O,17:42:39
PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO Assinou {Conta 6f28770b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e) - Email:

pedrobrito@furnas.com.br - lP: 191.199.749.22 (191-199-149-22.user.vivozap.com.br porta: 20132) -

- Documento de identificação informado:
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133.636,218-92 - Assinado com EMBED - Token validado por email - DATE_ATOM:2A2A-1,7-27T17:42:39-03:00

27 Nov 2020, 17:48:05
JOERLEI CARVALHO ALVES Assinou (Conta 00d3elb7-d1el,-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email:
joerlei@msgtrans.com,br - lP: 186.220.198.34 (badcc622.virtua.com.br porta: 59742) -

- Documento de identificação informada:818.771.598-00 -

DATE_ATOM t 2020-LL-27T17 :48: 05-03 :00

27 Nov 2O2O,17:57':54
ANDRE FIGUEIREDO GOMES DE OLIVEIRA Assinou - Email: andre@msgtrans.com.br - lP: 201.76.182.254
(mvx-201-76-182-254.mundivox.com porta: 62698) - Documento de identificação informado: 025.419.347-95 -

DATE_ATOM' 2020-lL-27T1 7 : 5 7 : 54-03 : 00

27 Nov 2O2O, L8;36:18
CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY Assinou (Conta c1e6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email:

dado.moscalewsky@gmail.com - lP: 168.181.48.180 (180.48.L81.168.rfc6598.dynamic,copelfibra,com.br porta:

4774) - Documento de identificação informado: 428.771.489-04 - DATE ATOM:2A20-LL-27T18:36:18-03:00

28 Nov 2020,08:30:01
EDUARDO HENRIQUE GARCIA Assinou - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - lP: 179.167.232.43
(179-L67-232-43.user.vivozap.com.br porta: 45146) - - Documento de

identificação informado: 815.247.496-72 - DI-[É. ATOM: 2020-11-28T08:30:01-03:00

28 Nov 2O2O,2Ot43=O2

FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI Assinou - Email: flambattisti@gmail.com - lP: 179.2LL.40.73
(b3d32849.virtua.com.br porta: 20764) - - Documento de identificação
informado: 036.587.829-43 - DATE ATOM : 2020-1 1-28T20:43:02-03 : 00
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