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MATA- DE SANTÂ GE NEBRA,TRo:TÚS
cNpJ/MF í 9.699.063/000í -06/N!RE 3

COMPANHIA FECHADÁ
ATA DA rnrcÉsrun eutNTA ReunlÃo oo

REALIZADA EM 21 DE JUNHO L --..
l. DATA, HORA e LOCAL - 21 dejunho de 2021, com início às 14h, na sede da Sociedade,
sita na Av. Jundiaí, no 11M, 50 andar, Anhangabaú, na cidade de Jundiaí-SP.

ll. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Mata de Santa Genebra
Transmissão S.4., Sr. Arion Rolim Pereira, indicado por Copel GeT, Srs. Rodrigo Figueiredo
Soria e Luiz Eduardo Marques Moreira, indicados por Furnas Centrais Elétricas S.A, sendo
que todos os presentes participaram por videoconferência, conforme previsto pelo Artigo 42,

§2o, do Estatuto Social da MSG, em virtude do plano de contingências aplicado em razão do
Covid-19.

lll. COMPOSTçÃO DA MESA - Presidente: Arion Rolim Pereira e Secretária: Tatiana Emy
Saimi, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA - 1) Plano de Trabalho - Definição do Plano de Trabalho do Conselho
Fiscalda MSG; 2) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal para o mandato 2021-2023.

V. DELIBERAçOES - por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Senhores Conselheiros
tomaram as seguintes deliberações:

í) Os Conselheiros Fiscais aprovaram o Plano de trabalho apresentado e
deliberaram que (i) quando da revisão do Plano Diretor (PD) e do Plano de Negócio (PN),

em razão da nova emissão de debêntures, deverá ser feita uma apresentaçâo
institucional histórica para ciência dos membros deste Conselho; (ii) o

acompanhamento trimestral da execução do Plano Diretor (PD) e do Plano de Negócio
(PN) ocorrerá juntamente com a análise das Demonstrações Financeiras, devendo sêr,
previamente à deliberaçâo, encaminhado o comparativo entre aquilo que foi previsto e
o que foi realizado, assim como as justificativas das principais alterações; (iii) os
documentos relativos às Demonstraçôes Financeiras deverão ser encaminhados aos

membros deste Conselho assim que concluídos, ainda que sem o Parecer da Auditoria
lndependente; (iv) as Atas do Conselho de Administração da Mata de Santa Genebra

deverão, sêmpre que necessário, serêm encaminhadas para os membros deste

Conselho Fiscal; (v) o planejamento financeiro e fluxo de caixa deverão ser
mensalmente encaminhados aos membros deste Conselho, com o descritivo dos fatos
extraordinários e respectivas notas explicativas; (vi) os Pareceres ê Relatórios da

Auditoria lndependente e Auditoria lnterna deverão sertrimestralmente enviados a este

Conselho e, os do Comitê de Auditoria, sempre que houver; (vii) deverá ser

trimestralmente encaminhado relatório informando se as certidões da Companhia estão

regulares e, em havendo alguma ressalva, justificar o respectivo motivo; (viii) deverá

ser trimestralmente encaminhado relatório informando a situação dos licenciamentos
emitidos, se foi celebrado algum Termo de Ajustamento de Conduta - TAC e, em caso
positivo, o seu cumprimento, com as devidas notas explicativas da Diretoria

Responsável; (ix) na hipótese de haver venda de ativos, deverão os membros deste
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Conselho serem avisados; (x) deverá ser trimestralmente encaminhado relatório das
aquisições e contratação realizadas pela MSG, principalmente as celebradas por meio
de contratação direta; (xi) deverá ser trimestralmente enviado relatório dos passivos
contingentes, indicando o risco de perda e as medidas adotadas pela Companhia; (xii)
caso haja denúncia de condutas que contrariem o Gódigo de Conduta, Ética e
lntegridade da MSG, deverá ser êncaminhado relatório informando o motivo da
reclamação e o tratamento que foi dado; (xiii) sempre quê houver fiscalização por
agência ou órgão regulador, deverão ser encaminhados os respectivos documentos
aos membros deste Gonselho; (xiv) sempre que necessário, deverá ser dada ciência à
Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Acionistas da MSG sobre as
atividades desenvolvidas por este Gonselho; (xv) todos os documentos deverão ser
encaminhados por e-mail.

2l Os Conselheiros Fiscais resolvem, por unanimidade, reconduzir o Sr. Arion
Rolim Pereira para o cargo de Preidente do Gonselho Fiscal da Mata de Santa Genebra,
durante o mandato 2021-2023.

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, posteriormente, à assinatura física daqueles que
participaram da reunião remotamente.

Mesa:

Arion Rolim Pereira
Presidente

Gonselho Fiscal:

Tatiana Emy Saimi
Secretária

Arion Rolim Pereira Rodrigo Figueiredo Soria

Luiz Eduardo Marques Moreira
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