
Mata de Santa Genebruíransmissã-c 5.A. JUCESP PROTOCOLO

0.483.094121-3
MATADE SANTA GENEÊRA TRANiSÍ;-
CNPJ/MF I 9-699.0631000{ 46/NIRE 33

COMPANHIA FECHADA
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIUI SCC

CONSELHO DE ADMINISTFIAV^-
REALIZADA EM 28 DE MAIO DÉ,2A21

l. DATA, HORA e LOCAL - 28.05.2021, às 14h, na sede da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.A. ("Companhia"), sita na Av. Jundiaí, no 1184,50 andar, Anhangabaú,
JundiaÊSP.

ll. PRESENçA - totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade,
Conselheiros Jairo Machado de Oliveira, llton Barboza Telles e Pedro Eduardo Femandes
Brito, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Carlos Eduardo Moscalewsky,
representante da COPEL GeT, e os Conselheiros lndependentes Antonio Pereira dos
Santos Filho e Flávia Menegotto 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, 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 razâo do Covid-19.

llt. COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente: Pedro Eduardo Fernandes Brito e Secretária:

Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

. lV. ORDEM DO DIA - í) PRCA MSG.018.2021 - Propõe.se ao Conselho de Administração
(CAD) da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG) aprovar, com base no artigo

_ 30, alínea 't", do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra S.A., a revisão do" Regulamento lnterno de LicitaçÕes e Contratos da Mata de Santa Genebra Transmissão

S.A.; 2) PRCA MSG.0í9.2021 - Aprovar, com base no artigo 30, alínea "n" do Estatuto

Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., bem como conforme solicitado pelo

Conselho de Administração da Companhia, em sua 1514 Reunião, realizada em

23.04.2021, relatório técnico contendo análise da Diretoria a respeito da estrutura definitiva

da MSG, bem como estabelecer as diretrizes a serem seguidas pela Diretoria a respeito

dos desdobramentos para a implantação da estrutura administrativa definitiva da MSG. O

encaminhamento das análises foi aprovado, em seu nível de competência, pela Diretoria

Executiva da MSG, em sua Reunião 02612021; 3) PRCA MSG.020.2021 - Aprovar, com

base no art. 30, "h" do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.4., a
abertura de um processo de licitação, para contratação de empresa paru fornecimento e

instalação de Sistema de Teleassistimento nas Subestações da MSG. O valor máximo

global para contratação será de R$ 724.503,68 (Setecentos e vinte quatro mil, quinhentos

e três reais e sessenta e oito centavos), com prazo de execução de 3 (três) meses e o
ptazo de vigência de 6 (seis) meses. A aprovaçâo ora solicitada foi aprovada, em seu nível

de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 02512021 REDIR, realizada no dia

12t05t2021; a) PRCA MSG.02í.2021 - Propõe-se ao Conselho de Administração (CAD) da

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG) aprovar o aditamento no 02 ao Contrato

MSG no O15t2018, firmado com a PWC - PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores

lndependentes, que tem por objeto: (i) a prorrogação do pÍazo de execução do contrato por

adicionais 2 (dois) meses, de forma a contemplar a realização da auditoria do segundo

trimestre de2021; (ii) o acréscimo do valor do contrato no montante de R$ 20.500,00 (vinte
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mil e quinhentos reais), a fim de promover o reequilíbrio econômico-financeiro do mesmo;
(iii) a adequação do objeto do contrato, a fim de contemplar a natureza contínua dos
serviços prestados; (iv) a alteração da qualificação, para fazer constar o endereço da nova
sede da MSG na cidade de Jundiaí/SP; (v) a revisão da Cláusula Sexta - Condições de
Pagamento, para atualizar os dados de faturamento, em virtude da transferência da sede
da MSG para a cidade de Jundiaí/SP, conforme solicitação da DÍretoria de Contratos; (vi) a
inclusão das Cláusulas: Do Código de Conduta Ética e lntegridade e Da Segurança da
lnformação, conforme solicitação da Diretoria de Administração e Compliance; e (vii) a
renumeração das Cláusulas Da Publicidade e Do Foro; 5) PRCA MSG.022I2021 - Aprovar
o Aditamento n.o 01 ao Contrato MSG n.o OA4|202O, firmado com escritório SGARBI &
MAGALHÃES ADVOGADOS, que tem por objeto: i) pronogar o prazo de vigência
contratual por adicionais 12 (doze) meses; (ii) alterar a qualificação, para fazer constar o
endereço da nova sede da MSG na cidade de Jundiaí/SP; (iii) alterar a Cláusula Sétima -
Condições de Pagamento, a fim de atualizar os dados para faturamento, em virtude da
transferência da sede da MSG para a cídade de Jundiaí/SP, conforme solicitação da
Diretoria de Contratos; (iv) alterar a Cláusula Décima Primeira - Da Gestão e da
Fiscalização, a fim de designar a Diretoria-Presidência como o órgão responsável por tais
atividades; (v) alterar a Cláusula Quinta - Origem dos Recursos, de modo a explicitar a

, rubrica orçamentária consentânea à implantaçâo do orçamento Plurianual2O21l2O25 da
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A; (vi) incluir as Cláusulas: Do Código de Conduta

. Ética e lntegridade e Da Segurança da lnformação, conforme solicitação da Diretoria de- 
Administração e Compliance; e (vii) renumerar as Cláusulas Da Publicidade e Do Foro.

Com a Íormalizaçáo do aditamento proposto, o valor global do contrato passará de R$

183.900,00 (cento e oitenta e três mil e novecentos reais) para R$ 367.800,00 (trezentos e
sessenta e sete mil e oitocentos reais). Com a prorrogação ora proposta, o termo final da

vigência do Contrato passará de 03.06.2021 para 03.06.2022, totalizando 24 (vinte e
quatro) meses de prestação de serviços, respeitando-se assim o limite dos 60 (sessenta)

meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em

seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na 02612O21 REDIR, realizada
no dia 18.05.2021; 6) PRCA MSG.023.2021 - Propõe-se ao Conselho de Administração
(CAD) da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG): (i) Aprovar, em seu nível de
competência, para posterior submissão à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
(AGE), com fulcro no art. 21, Parâgrafo Único, alínea "i" do Estatuto Social da Companhia,

o ínícÍo do processo de reestruturação da dívida de longo ptazo da Empresa, via emissão
de debêntures simples e não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com
garantia fidejussória adicional, no volume total de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e
quinhentos milhões de reais), em regime de garantia firme, destinada ao pré-pagamento do

Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito No 17.2.0371.1, celebrado em

0611212017 entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a
MSG, à disponibilizaçâo dos recursos necessários para a conclusão do programa de
investimentos da Companhia e seu custeio nos exercícios de 2021 e 2022, conforme
premissas e estudos apresentados no Relatório Técnico DF.00712021; (ii) Aprovar a
contrataçâo do Sindicato de Bancos constituído pelo Banco Votorantim S.A., na condição
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de coordenador lÍder, com o Banco ABC Brasil S.A. e com a XP lnvestimentos Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.4., na condição de coordenadores, para, em
associação, prestarem serviços de Coordenação, Estruturação e Distribuição de Oferta
Pública de Debêntures, com base na proposta comercial recebida na data de 03.03.2021
(Anexo 2), fruto de consulta ao mercado realizada em 15.01.2021 (Anexo 3), nostermos
do Relatório Técnico DF.0OTDA21 (Anexo 1), restando consignado que a contratação em
foco só poderá ocorrer após a obtenção das autorizações em todas as instâncias
mencionadas no item 1 desta PRCA; 7) Assuntos Gerais: 7.1. Convocação de
Assembleia Geral Extraordinária para eleger membros para compor o Conselho de
Administração e Comitê de Auditoria Estatutário da MSG.

V. DELIBERAçÂO - Os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberaçÕes:

1) PRCA MSG.018.2021 - O Diretor de Contratos da MSG, Sr. Eduardo Henrique
Garcia, realizou apresentação sobre a Revisão do Regulamento lnterno de Licitações e
Contratos da MSG, destacando que a revisão é uma exigência da Lei 13.303/2016 e que a
revisão foi reforçada pelo Relatório da Auditoria lnterna 2020-111041. Mencionou as
principais adequações e, por fim, recomendou a aprovação da revisão do Regulamento

, apresentado. Os Conselheiros de Administração, com base na apresentação
realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA
MSG.o1812021.

2) PRCA MSG.019/2A21 - A Diretora de Administração e Compliance da MSG, Sra.
Mariceli Schmidt dos Santos, realizou apresentação sobre a estrutura definitiva da MSG,
considerando o comparativo entre o concurso público e o contrato de compartilhamento de
estrutura com a acionista Copel GeT, destacando as premissas utilizadas na definição da
mencionada estrutura. Mencionou que o modelo proposto prevê 3 diretorias, Presidência,
Diretoria Técnica e Diretoria Fínanceira e de Suprimentos, e apresentou as atribuições de

cada diretoria. Apresentou, ainda, a análise quantitativa e qualitativa do comparativo entre
as duas estruturas possíveis e, por fim, os seus desdobramentos. Os Gonselheiros de
Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação
disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.0í9/2421 e autorizaram a

continuidade das tratativas do contrato de compartilhamento de estrutura junto à
Copel, observados os princípios de transparência, fluxo de informações e

tempestividade entre as partes contratantes e dessas com a acionista Furnas
Centrais Elétricas S.A.

3) PRCA MSG.020.2O21 - O Diretor Técnico da MSG, Sr. Joerlei Carvalho Alves,

realizou apresentação, informando que a proposta se trata de solicitação de aprovação
para contratação de sistema de Teleassistimento, em atendimento à resolução 864 da

ANEEL, com Íinalidade de atendimento do procedimento de rede, em todas as instalações
que operam em regime de operação remota, que é o caso da MSG, abrangendo todas as 5

subestações da Mata de Santa Genebra. A contratação será feita por meio de processo
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licitatório, com valor máximo de R$ 724.503,68 (Setecentos e vinte quatro mil, quinhentos
e três reais e sessenta e oito centavos). Os Conselheiros de Administração, com base
na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade,
aprovaram a PRCA MSG.020í2021.

4l PRCA MSG"02í.2421 - O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique
Garcia, realizou apresentação sobre o objeto do pretendido aditivo contratual, destacando
o quadro comparativo do contrato original e da proposta de redação atual. lnformou, por

Íim, que houve manifestação favorável do CAE, na 9a RCAE, realizada em 27.05.2021. Os
Conselheiros de Administração, com base na apresentação realizada e toda
documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.021/2021.

5) PRCA MSG.022.2O21 - O Diretor-Presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Júnior,
informou que se trata de contrato para gestão dos processos judiciais fundiários junto aos
tribunais, de serviço contínuo, havendo necessidade da prorrogação, vez que ainda há
mais de 400 processos em andamento. Os Conselheiros de Administração, com base
na apresentação realizada e toda documentação disponibilizada, por unanimidade,
aprovaram a PRGA MSG.022202í.

6) PRCA MSG.023.2021 - O Diretor Financeiro da MSG, Sr. Eduardo Henrique

Garcia, realizou apresentaçâo sobre o pleito inserto na PRCA, destacando os aspectos- 
flnanceiros do histórico da Companhia, o estudo financeiro que identificou a necessidade
de restruturação da dívida da Sociedade, para fazer frente à sua necessidade de caixa e
cumprimento de coyenanfs financeiros, a forma de consulta ao mercado para seleção dos
coordenadores da oferta de emissão de debêntures e a informaçâo sobre o recebimento e
análise das propostas recebidas, recomendando a aprovação do pleito, por se mostrar
flnanceiramente vantajoso para a Administraçâo. lnformou, por fim, que houve

manifestação favorável do CAE, na 9â RCAE, realizada em 27.A5.2021. Os Conselheiros
de Administração, com base na apresentação realizada e toda documentação
disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.023/202í, condicionando
a aprovação do item (ii) à aprovação do item (i) pela Assembleia Geral de Acionistas.

7l Assuntos Gerais: 7,1, O Diretor-presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior,
informou que recebeu, da acionista Fumas Centrais Elétricas S.A., a correspondência
DGN.P.E.0O2.2A21, de 18.05.2021, com a indicação de três membros para compor o

Conselho de Administração da Companhia, sendo, o último deles, indicado para compor,
cumulativamente, o Comitê de Auditoria Estatutário, Srs. Caio Pompeu de Souza Brasil
Neto, Victor Hugo Góes Ricco e Carlos Alberto Marques da Silva. Desta feita, a acionista
solicita a convocação de AGE para eleger os membros indicados. A Diretora de
Administraçáo e Compliance, Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, informou que, ao analisar
a documentação apresentada, foi elaborado o Relatório de Compliance RC.003.2021, que

concluiu pela impossibilidade de realizar relatório conclusivo acerca das indicaçÕes, ante a
ausência de documentos, em especial os que se referem à comprovação de tempo de
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experiência profissional e de que as indicações passaram pela avaliação do Comitê de
lndicação e Avaliaçâo da acionista, contudo encaminha a indicação ao Conselho de
Administração, para conhecimento e avaliação acerca da convocação da AGE, conforme
requerido pela acionista. Considerando que a decisão acerca da eleição de membros
para compor os Conselhos é das acionistas e que foi requisitado formalmente, pela
acionista Furnas Centrais Elétricas S.4., a convocação de AGE para tal fim, os
Gonselheiros de Administração, por unanimidade, deliberaram pela convocação de
AGE para eleição dos membros para compor o Conselho de Administração e Comitê
de Auditoria Estatutário da MSG.

Vl. ENCERRAMENTO - nada mais havendo a tratar, foi encerrada 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 Administraçâo:

Marina Lima Nogueira
Secretária

Carlos Eduardo Moscalewsky Jairo Machado de Oliveira

F lávia M enegotto Battisti Pedro Eduardo Fernandes Brito

Antonio Pereira dos Santos Filho

Convidados:

llton Barboza Telles

José Jurhosa Junior Eduardo Henrique Garcia

Mariceli Schmidt Joerlei Carvalho Alves

5t5
(ATA dâ 152â RCA de MSG rêalizada em 2A.05.2021)
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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

Flávia Menegotto Battisti
fl ambattisti@gmail.com
Assinou

Antonio Pereira dos Santos Filho
a psfT@yahoo. com. br
Assinou

Marina Lima Nogueira
marina@msgtrans.com.br
Assinou

jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou

Eduardo Henrique Garcia
eduardo. garcia@msgtrans.com. br
Assinou

Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com. br
Assinou

Mariceli Schmidt dos Santos
mariceli.sa ntos@msgtrans.com.br
Assinou
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28 May ?OZL,2L:32:27
MARINA LIMA NOGUEIRA Assinou (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f03lce1) - Email:
marina@msgtrans.com.br - lP: 179.218.L22.L06 (b3da7a6a.virtua.com.br porta: 17270) - Documento de
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28 May 242L,21:37:00
ILTON BARBOZA TELLES Assinou - Email: ilton@furnas.com.br - lP: 179.218.2,11 (b3da020b.virtua.com.br porta:

2326) - Documento de identificação informado: 098.274.317-30 - DATE ATOM: 2021-05-28T21:37:00-03:00

28 May 2OZL,21:38:17
PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO Assinou (Conta 6f28170b-7704-4ea8-a3a3-e358679df57e)- Email:
pedrobrito@furnas.com.br - lP: 179.129.242.65 (L79-129-242-65.user.vivozap,com.br porta: 50286) -

üeolocalrzação: -23,96960860844852 -,+6.3178i361760397 - Documento de identificação informado:
133.636.218-92 - DATE ATOM: 2021-05-28T21:38:17-03:00

28 May 2O2L,21:40:35
MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS Assinou (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email:

marie eli.santos@msgtrans.com.br - lP: 191.177.185.57 (bfb1b939.virtua.com.br porta: 58000) - Geoloe alizaÇão:

-25.5043628 -49,251812 - Documento de identificação informado: 041.946,999-04 - DATE_ATOM'

2021-A5-28T2 1 : 40 : 3 5-03 : 00

28 May 2OZL,2L=44:2L
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO Assinou (Conta 27f6ce7a-5af8-4c95-be33-e9a6aed95d2f) - Email:

apsfT@yahoo.com.br - lP: 191.177.LL2.204 (bfbl"TOcc.virtua.com.br porta: 50770) - Documento de identificação

i nformado: 7 87 .520.7 89-49 - DATE ATOM : 2021-05-28T2 L :44: 2 1-03: 00

28 May 2O2L,21:50:39
JOSE JURHOSA JUNIOR Assinou (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email:
jurhosa@msgtrans,com,br - lP: 170,239.226.79 (770.239.226.79,prontofibra,net.br porta: 54488) - Documento de

identificação informado: 174.593,891-53 - DATE ATOM: 2021-05-28Í21:50:39-03:00

28 May 2O2L,21:53:57
EDUARDO HENRIQUE GARCIA Assinou - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - lP: 1.77.1.5.82,135

(L77.L5,82.135 porta: 53944) - tleolocalizaçàa: -23.312 6\V7 -41 .\2\L727 - Documento de identificação informado:

8L5.247 .496-72 - DATE ATOM : 2A21-05-28T2 1 : 53 : 5 7-03 : 00

29 May 202J-, O6:43:3O

8 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincrcuizado corr, o NI'P.br e Obsenratório Nacional (ON)

Certificado rie assrnaturas geratio em 3L de ;rraio de 2021, 09;56:09
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CARLOS EDUARDO MOSCALEWSKY Assinou (Conta cle6c8db-923d-4ccd-b884-5467d796ea48) - Email:

dado.moscalewsky@gmail.com - lP: 168.181.48.156 (156.48.181.168.rfc659B.dynamic.copelfibra.com.br porta:

4LL64) - Geolocalizaçâo: -25.436154878750397 -49.29158314099961 - Documento de identificaçào informado:
428.711.489-04 - DATE ATOM: 2021-05-29T06:43:30-03:00

29 May ?OZL,08:14:20
JAIRO MACHADO DE OLIVEIRA Assinou (Conta fdffeS5d-d547-4b50-9581-6a23f6181bd1) - Email:
joliv@furnas.com.br - lP:177.223.209.188 (furnas.com.br porta: 62292\ - Geolocalização: -22.9014 -43.7789 -

Documento de identificação informado: 023.850.387-90 - DATE_ATOM: 2021-05-29T08:14:20-03:00

29 May 2O2L,09:57:50

JOERLEI CARVALHO ALVES Assinou (Conta 00d3eLb7-d1eL-49e4-bf5e-21bb6400030f) - Email:
joerlei@msgtrans.com.br - lP: 177,140.104.1 (b18c6807.virtua.com.br porta: 59968) - Documento de identificação
informado: 87 8.777.598-00 - DATE ATOM : 202 1-05-29T09: 57 : 50-03 : 00

31 May ?OZL,09:53:37
FLAVIA MENEGOTTO BATTISTI Assinou - Email: flambattisti@gmail.com - lP: 177.51.113.135
(135.113.51.177.isp.timbrasil.com.br porta: 5496) - Geolocalização: -24.9531226 -53.4530678 - Documento de

identificação informado: 036.587.829-43 - Assinado com EMBED - Token validado por email - DATE_ATOM'

202 1-05-3 1T09: 53: 37-03 :00

Hash do documento original
(SHA256):6853752867bdb03230a40cb3f913í9f95a89266331cd85f828c29d01d7c8595e
(SHA512 ):ae7Í9f80937 1a4a6bd6ê8eecL054ea9a0ca 10380a6agd2fdafab9Íaa22c9b71b4819f435de22fc64965c201ef04590c7738bb80b3a6c38ed1êc4323c98454 I 11

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


