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MATA DE SANTA GENEBRATNRruSUISSÃO S.A.

cN PJ/MF 1 9.699.063/000 1 -06/N I RE 33.3.003 1 092-4

ATA DA TAS" REUUÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 06 DEAGOSTO DE 2Oí9

l. DATA, HORA e LOGAL: 06.08.2019, às 14:00h, 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, com exceção do Diretor de Contratos,
Sr. Luiz Carlos de Lima, que se encontra em viagem.

lll. COMPOSIÇÃO DA IUIESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD tl,lSG.DAC.0í6120í9 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar
o encaminhamento, ao Conselho de Administração da MSG, da indicação de Assistente de
Diretoria, Sra. Luciana Guedes Meira, bem como sua remuneração, no nível 1, com salário
atual de R$ 10.695,26 (dez mil, seiscentos e noventa e cínco reais e vinte e seis centavos),
em função da saída do assistente de Diretoria Thiago de Paula Carvalho; 2. PRD
MSG.DAC.O17l2O19 - Alterar a remuneração da Assistente de Diretoria Katyani Ogura da
Silveira, a partir de agosto de 2019, passando do Nível 2, com salário atual de R$ 13.369,08
(treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e oito centavos), para o Nível 3, com salário atual
de R$ 16.042,88 (dezesseis mil, e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).; 3,

Apresentação do Dashboard Bl de acompanhamento semanal do empreendimento; 4.

Assuntos Gerais.

V. ASSUNTOS TRATADOS'DELIBERADOS :

1. PRD MSG.DAC.0í6/2A19 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. José
Jurhosa Junior, informou que se trata da indicação, para assistente de diretoria, da Sra.

LucÍana Guedes, para ocupar a vaga que será deixada pelo assÍstente Thiago Carvalho, que

encerrará suas atividades na MSG hoje. Ela iniciará no nível 1, com salário de R$ 10.695,26
(dez mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos). lnformou, ainda, que o
assunto será encaminhado para deliberaçâo do CAD. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou a MSG.DAC.0í6/20í9;

2. PRD ltlSG.DAC.0í7l20í9 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. José
Jurhosa Junior, informou que, em virtude da saída do assistente de administração Thiago

Carvalho, que ocupava o nível 2, e com a entrada da assistente Luciana Guedes, que

ingressará no nível 1, a MSG não terá custos adicionais com a alteração pretendida e,
portanto, solicita autorização para promover a assistente de diretoria, Sra. Katyani Ogura, para

o nível 3, passando ao salário de R$ 16.042,88 (dezesseis mil, e quarenta e dois reais e

oitenta e oito centavos), em reconhecimento ao excelente trabalho prestado à MSG. O
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a MSG.DAC.O17|2O19;

3. Apresentação do Dashboard Bl de acompanhamento semanal do
empreendimento - O assistente de Diretoria, Sr. Diego Rocha, realizou a apresentação do
acompanhamento semanal do empreendimento, com resumo das atividades, açôes, pontos 

{
de atenção e histograma, tanto para as subestações como para as linhas de transmissão. , I
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ATA DA Tgs. ReUNIÃo DA DIREToRIA
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2Oí9

4. Assuntos Gerais: 4.1. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou a agenda de

reuniões, com Epcistas, acionistas e State Grid. lnformou que a inspeçâo do IBAMA foi
reagendada para a próxima semâna, de 12 a 16 de agosto. Por fim, reunião com EngenheÍro
lndependente na próxima semana, de 12 a 16 de agosto; 4.2. O Diretor Técnico informou que

o Contrato de Engenharia do Proprietário, firmado com a Copel, encerrar-se-á em 01 de
outubro de 2019. Para acompanhar os trabalhos de construçâo, precisará ser aditado por 6
meses, representando um adicional de até 25o/o no valor do contrato. Na próxima reunião,
será submetida PRD para este fim; 4.3. Sobre os roubos e furtos de materiais, referentes âo
Contrato firmado com o Consórcio Elin, foi deliberado que será elaborada carta para o

Secretário de Segurança Pública de São Paulo, nos mesmos moldes da carta enviada para o
MME; 4.4. O Diretor Técnico mencionou que encaminhou para todos os diretores, para
conhecimento, a lista de pendências junto às acessadas; 4.5. O Diretor Técnico informou que
para que as linhas cruzem parreirais, no bairro Traviú, no Município de Jundiaí-SP, há uma
condicionante de que a MSG troque os arames nus dos parreirais por arames galvanizados
revestidos em PVC, fazendo-se necessária a aquisição do material, com custo estimado de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente a aproximadamente 50 (cinquenta) km. A PRD
será submetida na próxima reunião; 4.6. O diretor financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou
que iniciou o processo de substituir a conta reserva do BNDES pela carta fiança; 4.7. O Diretor
de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, solicitou, da Diretoria Técnica, um
relatório atualizado sobre as demoliçôes e retiradas de benfeitorias nas faixas de servidão;
4.8. O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário informou que recebemos, ontem, uma Nota
Técnica da SCT, da ANEEL, referente ao processo de excludente de responsabilidade
impetrado pela MSG, posicionando-se desfavoravelmente à aceitação da excludente de
responsabilidade. O escritório de advocacia contratado para acompanhar os processos,
Serrão Advogados, pediu alguns esclarecimentos da Diretoria Técnica e da Diretoria
Financeira, para elaborar uma nova petição; 4.9. Tendo em vista que a troca do diretor-
presidente nos bancos demora 5 dias úteis, contado da entrega da Ata de eleição arquivada
na JUCERJA, que tarda aproximadamente 2 dias úteis para arquivamento, teremos um
período sem representante habilitado junto às instituições bancárias, responsável pelos
pagamentos. Assim, sendo certo que o antigo diretor-presidente interino é a pessoa habilitada,
até o protocolo nos bancos da ata de eleição do novo presidente, a Diretoria Executiva
autoriza o antigo Diretor-Presidente interino, o Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr.
Gilmar Schwanka, a aprovar os pagamentos, na qualidade de diretor-presidente habilitado
junto aos bancos, até que o Diretor-Presidente esteja habilitado.

Vl. ENCERRAII,IENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes

da Mesa presentes.

José J

Presidente
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José
e

Diretor de nistração e Compliance

Diretor Técnico Diretor Financeiro

(Ara da 185á RD da MSG, realizâda em 06.08.2019)
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