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MATA DE SANTA GENEBRA TMNSMISSÂo S.A.

cNPJ/MF 1 9.699.063/0001-06/NtRE 33.3.0031092-4
ATA DA tee" neuulÃo DA DtREToRtA
REALTZADA EM 20 DE MARçO DE 20í9

l. DATA, HORA e LOGAL: 20.03.2019, às 15:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

llt. COtttPOSçÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo Sebastiani e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEÍU DO DIA: í. PRD MSG.DMAF.A?AâA19 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar
proposta de aditamento 001 para alteração da cláusula três - praza de execução e vigência
do Contrato MSG no OO4|2O18, firmado com a empresa Milaré Advogados. O prazo de
execução do Contrato MSG no 00412018, com vencimento atual em 2110312019, deverá ser
prorrogado por 12 (doze) meses, tendo em vista a necessidade de continuidade da prestação
de serviços de consultoria e assessoria jurídica ambiental nas esferas administrativa, cível e
penal em questões relacionadas ao licenciamento que continua em curso junto aos órgãos
ambientais. Não haverá alteração de valor do contrato supracitado; 2. Assuntos Gerais: 2.í.
Diretoria Técnica - Apresentação sobre o status atual das obras.

V. ASSUNTOS TRATADOS'DELIBERADOS :

1. PRD i,lSG.DItlAF.023r20í9 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar
Schwanka, informou que o escritório Milaré Advogados foi contratado para acompanhar os
processos ambientais, contudo o contrato se encerra em 2110312019. Assim, havendo ainda
atividades referentes a processos ambientais de competência do Contratado, não havendo
alteraçôes no valor do contrato. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a
PRD MSG.DMAF.O23/20í 9;

2. Assuntos Gerais: 2.1.O DiretorTécnico, Sr. JoerleiCarvalho, realizou apresentação
sobre o status atual das obras, com pontos de destaque.

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

Luiz Eduardo Sebastiani
Presidente
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