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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S,A.

CNPJ/MF 1 9"699.063/0001 -06/N I RE 33.3.003 1 0924
ATA DA TAC. NEUTIÃO DA DIRETORIA

REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2Oí9

l. DATA, HORA e LOCAL: 08.08.2019, às 14:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 1'13,

pavimento 6, êm Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Díretoria.

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

lV. ORDEM DO DIA: 1. PRD ll,lSG.DT.025/20í9 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o
encaminhamento, ao Conselho de Administração da MSG, da indicação de Assistente de
Diretoria, Sr. Aditson Sincotto Rufato, bem como sua remuneração, no nível 3, com salário
atual de R$ 16.042,88 (dezesseis mil, e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), em
substituição ao assistente de Diretoria Celso Chitero; 2. PRD MSG.DC.00A2O19 - PropÕe-se

à Diretoria Executiva aprovar o encaminhamento, ao Conselho deAdministração da MSG, da
indicação deAssistente de Diretoria, Sra. Sandra Valéria Guinle, bem como sua remuneração,
no nível 2, com salário atual de R$ 13.369,08 (treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e

oito centavos), em substituição à assistente de Diretoria Kelly Gomes.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DT.025/2019 - O Diretor deAdministração e Compliance, Sr. José Jurhosa

Junior, informou que conhece o profissional que ora se apresenta e que possui grande

experiência em subestações e junto à ANEEL. Além disso, trata-se de um profissional com

uma excelente postura, necessário ao trabalho que precisa ser desempenhado junto às

Contratadas. Mencionou que, por ser um profissional sênior, o salário será o do nível 3, no

valor de R$ 16.042,88 (dezesseis mil, e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos). O
profissionaldeverá substituir o assistente de Diretoria, Sr. Celso Chitero. lnformou, ainda, que

o assunto será encaminhado para deliberação do CAD. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou a MSG.DT.02512019;

2. PRD MSG.DAC,002/20í9 - O Diretor de Contratos, Sr. Luiz Carlos de Lima, informou
que e profissional tem muita experiência na área de contratos e que já trabalhou com alguns

colegas, sendo sempre muito elogiada pela dedicação e força de trabalho, além de ter um

bom relacionamento interpessoal. A profissional está sendo recomendada para substituir a

assistente de Diretoria, Sra. Kelly Gomes, com mesmo salário. lnformou, ainda, que o assunto

será encaminhado para deliberação do CAD. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a MSG.DC.002I20í 9;

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. 
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MATA DE SANTA GENEBRA TNNruSUISSÃO S.A.
CNPJ/MF't 9.699.063/000 1 -06/Nr RE 33.3.003 1 092-4

ATA DA tae. nguntÂo DA DTREToRIA

REALIZADA EM 08 DEAGOSTO DÉ,2A19

e Compliance

(Ata da 1mâ RD da MSG, realiãda em 08.08.2019)
212

Joerlei Carvalho Alves

Diretor de Contratos

Diretor Financeiro

José Jurhosa
Diretor-Presidente

Gilmar


