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ATA DA 16oa REUNTÃo DA DtREToRtA

REALIZÂDA EM 30 DE JANEIRO DE 2019

l. DATA, HORA e LOGAL: 30.01.2019, às 14:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 1í3,
pavimento 6, em Botafogo, na cidadê e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria e, como convidado, apenas para o item
3.3, o assistêntê da Diretoria Financêira, Sr. André Cârvalho.

Ill. GOMPOS,ÇÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo Sebastiani e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DAC.004/20í9 - PropÕe-se à Diretoria Executiva
aprovar a contratação, por meio de licitação, de empresa para execução de serviços
continuados de apoio administrativo para a MSG, compreendendo serviços de
recursos humanos, contratos, administrativos e jurídicos, com preço máximo estimado
de R$ 613.773,60 (seiscentos e treze mil, setecentos e setenta ê três reais e sessenta
centavos), pelo período de 8 (oito) meses; 2. PRD MSG.DAC.005/2019 - PropÕe-se
à Diretoria Executiva aprovar a abertura de filial da Sociedade na cidade de ltatiba -
São Paulo e o fechamento das Filiais de Mossunguê e Jaguariúna localizadas
respectivamente na Rua José lzidoro Biazetto, 158 - Bloco A - Térreo - Mossunguê

- PR e na Rua Dr. Clemente Holtman Júnior, 347 - Jaguariúna - SP; 3. Assuntos
Gerais:3.1. Diretoria da Presidência: 3.1.1. Solicitação do CAD - reunião com
Serrão Advogados; 3.í.2. Recomendação às empresas contratadas quanto à
Segurança do Trabalho; 3.2. Dirêtoria Técnica: 3.2.í. Processo de liberação de
travessia sobre Gasoduto Gascar (Transpetro) - Definição da abrangência das
mitigaçôes por parte da MSG; 3.2.2. Liberação das torres pelo consórcio Elecnor; 3.3.
Diretoria Financeira: 3,3.í. Atualização sobre o processo de emissão de debêntures;
3.3.2,4nálise das Demonstrações Financeiras de 20í8 pela PwC; 3.4. Diretoria de
Meio Ambiente e Fundiário: 3.4.'1. lnformações sobre a reunião com o lbama; 3,5.
Diretoria de Administração e Compliance: 3,5,1 . Apresentaçâo do calendário 20í 9.

V, ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DAC.004/2019 - O Diretor dê Adminisiraçâo e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que o contrato firmado com a POêl, contrato 01212018, que tem por objeto
a prestaçâo do mesmo sêrviço, encerra-se em 03 de março de 2019 e, portanto, haveria a
necessidade de prorrogação do contrato. Contudo, ao solicitar cotação de mercado, para
justificar que o preço continua sendo vantajoso para aAdministração Púbicâ, a MSG recebeu
uma proposta de valor maís baixo que o praticado hoje, impondo à MSG a necêssidãde de
abrir nova licitação. Assim, sendo os serviços prestados essenciais para a MSG e sendo cerio
que a interrupção comprometeria sobremaneira a atividade da empresa, solicita à Diretoria
Executiva autorização paÍa a Íealizaçáo de licitação, com valor máximo de R$ 6í3.773,60
(seiscentos e treze mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos), que é o preço
praticado hoje pela empresa contratada, vez que esse valorficou mais baixo que a média das
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cotaçõês recebidas, para um período de 8 (oito) meses. O colegiado de Diretores, por
unanimidadê, aprovou a PRD MSG.DAC.OO4[2O19;

2, PRD MSG.DAC.005/20í9 - O Diretor de Administraçáo e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que, conforme aprovado na 40'Ata de Reunião de Diretoria, realizada em
25 de novembro dê 20'15 é necessário realizar a abertura de uma filial da Sociedade na
Subestação Fernão Dias - Estrada Juca Sanches, s/n, Sitio Barbosa, município de Atibaia-
SP, CEP.: 13.240-00. Paralelamente, faz-se necessário realizar o fechamento de duas fillais
da Sociedade, sendo elas: a Filial Curitiba/PR - Rua José lzidoro Biazetto, í58 - Bloco A -
Térreo - Mossunguê - PR e a Filial Jaguariúna/SP - Rua Dr. Clemente Holtman Júnior, 347 -
Jaguariúna - SP, conforme discutido entre os diretores" O colegiado dê Dirêtorês, por
unanimidade, aprovou a PRD MSG.DAC.005/2019;

3, Assuntos Gerais - 3.í.í. Diretoria da Presidência: 3.í.'1. O Diretor Presidente da
MSG, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou que recebeu solicitação do Conselho de
Administração para marcar um call com Serrão Advogados. Foi dêliberado que será marcado
para a próxima terça-feira, 05 de fevereiro de 2019, às 16h; 3.{.2. O Diretor Prêsidentê, Sr.
Luiz Eduardo Sebastiani, informou que rêquisitou à Diretoria de Administração e Compliance
que envie notificação a todas as contratadas para que tomem todas as medidas necessárias
para cumprir a legislaçáo trabalhista, especialmente no que tange à segurança do trabalho,
fazendo remissão aos contratos das contratadas e das penalidades cabívêis, em caso de
descumprimento; 3.2. Diretoria Técoica: 3.2.í. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei CaÍvalho,
informou que a reunião para solução da liberação da travessia do gasoduto Gascar, de
propriedade da NTS e Transpetro foi muito positiva, pois as proprietárias reconhêcêram a
dêmanda e urgência da MSG e reconheceram que a responsabilidade na mitigação de toda
a extensão do gasoduto, anterior à travessia da MSG, é deles. Reconheceram, ainda, que a
contribuição que cabe à MSG é, especificamente, a mitigação dos riscos no que se refere ao
ponto de travessia que será feita pêla MSG- Assim, posicionaram-se que não se oporão à
assinatura do termo de Ajuste que aprovará a energização da linha da MSG; 3.2.2. O Diretor
Técnico, Sr Joerlei Carvalho, informou que a liberaçáo das últimas torres, pelo Consórcio
Elecnor, depende da aprovaçâo, pela State Grid, da tÍavessia de linhas que se sobreporão às
linhas da State Grid. Foi marcada reunião com a State Grid para próxima semana; 3.3.
Diretoria Financeira: 3.3.í, O Assistente de Diretoria, Sr. André Carvalho, aprêsentou um
panorama sobre a reunião realizada no BNDES, oconida ontem, 29 dê janeiro de 2019, onde
ficou acordado que o BNDES dará a aprovaçâo para emissão das debêntures ainda nesta
semana; 3.3.2. O Dirêtor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou que a PwC se
comprometeu a emitir a análise das demonstraç6ês financeiras até 15 de fevereiro de 20í9;
3.4. Díretoria de MeioAmbiente e Fundíário: 3.4.1. O Diretor de MeioAmbiente e Fundiário,
Sr. Gilmar Schwanka, informou que na reunião ocorrida ontem no lbama, sobre as licenças
de operação, em que a MSG solicitou que fossem desmembradas em vários licênciamentos,
o lbama concordou em desmembrar, assim a MSG irá protocolar, em fevereiro, o pedido de
LO para seccionamento de 500Kv, em Fernão Dias, e compensador estático da subestação
de ltatiba. Em março será solicita a LO para os demais empreendimentos, com tiberação, pelo
lbama, até maio; 3.5. Diretoria de Administração e Compliance, Sr. Paulinho Dalmaz,
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aprêsentou o calendário de 2019, com datas de pagamento dos salários e feriados. O
colegiado de Diretores aprovou o calendário apresentado.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo têmpo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

Mesa:

Presidente
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Diretoria:

Luiz Eduardcj' Sebastiani

Joerlei Carvalho
Diretor Técnico

de Meio Ambiente e Fundiário

dministração e Compliance

Eduardo Hdhrique Garcia
ontratos lnterino

l.larsía tftnâ No$ueira
Secretária

Luiz Eduardo Sebastiani

Joerlei


