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MATA DE SANTA GENEBRA TRNTSU ISSÃO S,A,

CNPJ/MF 1 9.699.063/0001 -06/N I RE 33.3.003 1 0924
ATA DA rgr" neuutÃo DA DtREToRtA

REALIZADA EM íO DE SETEMBRO DE 2Oí9

l. DATA, HORA e LOCAL: 10.09.2019, às 14:30h, 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 e, como convidados, o Sr. Diego Wilhelm

da Rocha, assistente de diretoria, apenas para o item 2., e o Sr. João Marcelo Vieira de

Oliveira Ramos, apenas para o item 1.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima

Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: 1. PRD lUSG.DT.027l2O1g -Aprovar, para a deliberação do Conselho de

Administração, nos termos do artigo 30, alínea "h", do Estatuto Social da MSG, o

encaminhamento da proposta de complementação de R$ 863.504,03 (oitocentos e sessenta
e três mile quinhentos e quatro reais e três centavos) à PRD 007/2019, aprovada em 18 de

abrilde 2019 na 170â Reunião da Diretoria da MSG com o valorde R$942.273,10 (novecentos

e quarenta e dois mil e duzentos e setenta e três reais e dez centavos), contendo a orientação
ao Consórcio lB de manter no canteiro de obras uma equipe mínima para execução das
fundações restantes, em conformidade com a cláusula 26 do contrato MSG no 00412015
'SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS", ficando o montante total destinado a este objeto em
R$ 1.805.777,13 (um milhão e oitocentos e cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e
treze centavos); 2. Assuntos gerais: 2.'1. Apresentação do Bl de acompanhamento do
empreendimento; 2.2. Decisão a respeito de apresentação de Apelação no processo No

1003083-70.2016.8.26.0123, com valor de preparo de R$ 3.320,00 (três mil, trezentos e vinte
reais); 2.3. Decisão a respeito de apresentação de Recurso Especial no processo No 2030009-
47.2019.8.26.0000, com valor de preparo de R$ 186,10 (cento e oitenta e seis reais e dez
centavos).

V. ASSUNTOS TRATADOS'DELIBERADOS:

1. PRD IUISG.DT.027|2A19 - O assistente de Diretoria, Sr. João Marcelo, explicou que

em março de 2019 a Cobra estava sem frentes de fundação e ou a MSG liberaria a equipe
mínima ou a equipe seria desmobilizada. Na época, a Diretoria se reuniu e decidiu que fazia
sentido manter uma equipe mínima. Essa estratégia foi pensada para durar por 2 meses e,
na verdade, perdurou por 4 meses. Essa equipe mínima estava realizando execuçâo de
fundação, sempre que havia liberação para tal. O pleito deverá ser submetido ao CAD porque,

na primeira aprovação, de apenas 2 meses, o valor estava abaixo de R$ 1 milhão, mas agora,
com os 2 meses adicionais, o pleito, somando-se o aprovado e o complemento, passará a ser
de R$ 1.805.777,13. Assim, a Diretoria Técnica solicita aprovação do valor adicional de
R$ 863.504,03 (oitocentos e sessenta e três mil e quinhentos e quatro reais e três centavos).
O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD IUSG.DT.027[2019 e o
encaminhamento de PRCA ao Conselho de Administração;

2. Assuntos Gerais: 2.1. O assistente de diretoria, Sr. Diego Wilhelm da Rocha,
apresentou o Bl de acompanhamento do empreendimento. Aproveitando a apresentação, o
assistente informou que esteve em Fernáo Dias há três semanas e identificou um problema
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de comunicação na reunião em que estavam presentes MSG, Furnas, como Engenharia do
Proprietário, e GE. Ao retornar da reunião, o assistente enviou e-mail a todos da Diretoria
Técnica, solicitando a elaboração da matriz de comunicação, mas ninguém o respondeu. Se
a solicitação tivesse sido atendida, o problema com Furnas, de não ter sido chamada para o
comissionamento, não teria ocorrido e evitaria o retrabalho de ter que agendar um novo dia
para o comissionamento. O diretor-presidente, Sr. José Jurhosa Junior, informou que as
solicitações do assistente Diego Rocha devem ser atendidas tempestivamente, pois ele está
responsável pelo acompanhamento Bl do empreendimento e, assim, percebe falhas que
podem impactar em nossos prazos; 2.2. Aassistente de Diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,
mencionou que a Avalicom, que reprêsenta a MSG nos processos judiciais referentes à

liberação fundiária, informou que, no processo supracitado, a MSG ofertou o valor de
R$ 77.440,65, contudo o juiz sentenciou em R$ 83.000,00. Ocorre que, para apelarmos , há a
necessidade de se depositar o valor de preparo de R$ 3.320,00, assim questiona à Díretoria
Executiva se há interesse no protocolo do recurso mencionado. Ademais, caso o recurso seja
interposto, pode a MSG incorrer em outros custos, como honorários sucumbenciais. O
Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, em função do vantaiosidade
econômice, ente a pequena diferença entre o valor sentenciado e o valor depositado,
que, se somados aos custos processuais recursais e possíveis custos de honorários
advocatícios sucumbenciais, a MSG não deve ingressar com apelação; 2.3. A assistente
de Diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, mencionou que a Avalicom, que representa a MSG
nos processos judiciais referentes à liberação fundiária, informou que, no processo

supracitado, o TJSP reconheceu, através de acórdão, o direito do proprietário de levantar 80o/o

do valor depositado pela MSG, que foi R$ 760.440,96. Para que a MSG recorra, ingressando
com Recurso Especial a ser impetrado perante o STJ, deveremos depositar o valor de preparo

de R$ 186,10, assim questiona à Diretoria Executiva se há interesse no protocolo do recurso
mencionado. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela apresentação
de Recurso Especial.

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

José
Pres

José Jurhosa

e Compliance

,r

Diretor.
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