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REÂLIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 20,19

l. DATA, HORA e LOCAL: 27.08.2019, às 14:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no'113,
pavimento 6, êm Botafogo, na cidade ê no êstâdo do Rio de Janêiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoriâ e, como convidado, apenas para o item

3.4., o Sr. Diego Wilhelm da Rocha, assistente dê dirêtoria.

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

í. IV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.DAG.019/20'19 - Propôe-se à Diretoria Executiva
aprovar a contratação, por Dispensa de Licitação, dos serviços de remessa de
correspondências, com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, no valor
estimado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pelo prazo de 12 (doze) meses,
sendo possível prorrogação até o limite de 5 (cinco) anos; 2. PRD MSG.DilAF.027l2019
- Aprovar a aquisiçâo de arame em aço galvanizado revestido com PVC nas bitolas
12 BWG e 16 BWG para que os produtores de uva Niagára, interferidos pela LT ltatiba

- Bateias no município de Jundiaí, possam efetuar a troca dos cabos nos meses de
agosto e setembro do corrente ano, no valor máximo de R$ 89.975,30 (oitenta a nove
mil, novecentos e setenta e cinco reais, trinta centavos), 3. Assuntos gerais: 3.í.
Futuras açôes judiciais para exclusão das taxas de cobrança pelo uso da faixa de domínio de
rodovías; 3.2. Fechamênto da enlrada da SE Fernão Dias; 3.3. Agenda e resultados das
reuniões semanais; 3.4. Apresentação do Bl de acompanhamento do empreendimento.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. PRD MSG.DT.Oí 9/20í 9 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. José Jurhosa
Junior, informou que o contrato anterior, firmado com os Correios, terá seu saldo esgotado
nos próximos dias, assim se faz necessário a elaboraçáo de nova contratação, no valor
êstimado de até R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). O Colêgiado de Diretores, por
unanimídade, aprovou, a PRD MSG.DAC.0'l 9/20í 9;

2. PRD MSG.DMAF.O27I2OI9 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar
Schwanka, explicou que a troca dos arames comuns por de arame galvanizados revestido
com PVC Íoi uma das condicionantes do IBAMA, quando da emissão da LP e da Ll, e como
condicionante da LO. Assim, faz necessária a aquisição de aproximadamente 244 km de

arame, com o valor máximo de R$ 89.975,30 (oitenta a nove mil, novecentos e setenta
e cinco reais, trinta centavos). O Colegiado de Diretores, por unanimidadê, aprovou, a

PRD MSG. DMAF.O27I20í9;

3. Assuntos Gerais: 3,í. O Diretor-Presidente, Sr. José Jurhosa JunioÍ, explicou que a
MSG está pagando pelo uso da faixa de domínio de rodovias, aprovada na 168â REDIR.
Contudo, enfatiza que a aprovaçáo tlda na referida reunião deu-se apenas ante a urgência da +
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liberação das travessias e que, tão logo estejam solucionadas todas as travessias, a MSG

ingressará com ação judicial solicitando o cancelamênto do pâgamênto referênte ao uso das
faixas de domínio, posto quê a cobrança é inconstitucional, conforme parecer jurídico MSG
JUR 026/2019; 3,2, O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, informou
que foi avisado, por um funcionário da Dossel, que alguns ex-funcionários dê uma antiga
subcontratada da ETE, J. Marinho, fecharam a entrada da SE Fernão Dias, impedindo a

entrada dos trabalhadores da GE, estando a obra paralisada. A GE já acionou a polícia, que
disse não poder inteÍfêrir por ser um movimento pacífico. O Diretor-presidente, Sr. José
Jurhosa Juniol informou que, em contato com o CEO da GE, foi informado que a GE está
tentando um acordo com a J. Marinho para solucionar o caso; 3.3. O diretor-técnico, Sr. Joerlei
Carvalho inÍormou a agenda de reuniôes da semana e tratou de assuntos referentes à
Diretoria Técnica; 3.4. O assistente de diretoria, Sr. Diego Wilhelm da Rocha, apresentou o Bl
dê acompanhamento do êmpreendimento.

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

José Jurhosa

Diretor

Joêrlei

Diretor de Contratos

Eduardo Hehrique Garcia

da Mesa e

Mesa:

presentes.

Presidente

José Jurhosa Júnior
e

Diretor de e Compliance


