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l. DATA, HORA e LOCAL: 17.A9.2A19, às 9:30h, 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 ê, como convidado, o Sr. Diego Wilhelm
da Rocha, assistente de diretoria, apenas para o item 4.'t.

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

lV. ORDEltl DO DIA: 1. PRD MSG.DT.028I20í9 - Aprovar, nos termos do artigo 30, alínea
"h", do Estatuto Socialda MSG, a proposta de 10 aditamento ao Contrato MSG no 01912018,

celebrado com a Copel, visando a prorogação dos prazos de vigência e execução contratual.
firmado com a COPEL, para engenharia do proprietário, para prorrogar o prazo por 3 (três)

meses; 2. PRD L|SG.DT.02U2A19 - Aprovar, para posterior comunicação ao Conselho de
Administraçâo, nos termos do artigo 30, alínea "h", do Estatuto Socialda MSG, a proposta de
aditamento ao Contrato MSG 005/2015, celebrado junto ao CONSÓRCIO ELIN, referente a
alteração de projeto decorrente da adequação das estruturas 0/2 das LTs S00kVAraraquara2-
Fernão Dias eAraraquara2-ltatibapara atendimento tanto dos procedimentos de rede do ONS
quanto das exigências da transmissora acessada - State Grid. A troca das torres implicará
num custo adicional de R$ 241.771,30 (duzentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e

um reais e trinta centavos); 3. PRD MSG.DT.03U2A19 -Aprovar, nos termos do artigo 35, "4",

do Estatuto Social da MSG, a assunção de compromisso futuro para fornecimento e instalação
de um Painel de lnterface na sala de controle da TSP (Transenergia Sáo Paulo S/A), na
Subestação de ltatiba, com o objetivo de disponibilizar os pontos de supervisão e integração
entre os sistemas de proteção e controle da T§P (Acessada) e da M§G (Acessante), que

atualmente e de acordo com o projeto das instalações da MSG, está ínstalado na sala de
controle da MSG; 4. Assuntos gerais: 4.1. Apresentação do Bl de acompanhamento do
empreendimento; 4.2. Decisâo a respeito de apresentaçâo de Apelação no processo No

0000462-12.2016.8.16.0054, que tem como Réu a CompetAgro Florestal S.A., referente à
Servidão Administrativa para passagêm de linha de transmissão de energia, com valor de
preparo de R$ 3.200,00 (três mile duzentos reais); 4.3. Deeisão a respeito de apresentação
deApelação no processo No 1AA2227-A5.2016.8.26.0286, que tem como Réu a EucatexAgro
Florestal Ltda., referente à Servidão Administrativa para passagem de linha de transmissão
de energia, com valor de preparo de R$ 79.590,00 (Setenta e nove mil, quinhentos e noventa
reais); 4,4. Decisão a respeito de apresentação de Recurso Êspecial no processo No 1014876-
30.2016.8.26.0309, que tem como Réu a Lander Empreendimentos e Participaçôes Ltda.,
referente à Servidâo Administrativa para passagem de linha de transmissão de energia, corn

valor de preparo de R$ 186,10 (cento e oitenta e seis reais e dez centavos); 4.5. lnformação
ao BNDES; 4.6. Termo de Responsabilidade enviado pro FURNAS; 4.7. Ofício da ANEEL
solicitando a renovaçâo da garantia de fiel cumprimento do contrato.

/\
V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS' / I

/t
'1. PRD MSG.DT.028I20í9 - O Diretor técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que o V

contrato se encerrerá em AU102Afi, contudo o serviço de Engenharia do Proprietário que, é ,'
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de escopo da COPEL deverá perdurar ate 30 (trinta) dias após a finalização do serviço de
linhas, que está programado para encerrar em novembro de 2019. Assim, solicita a
prorrogação por mais 3 (três) meses, sem acréscimo contratual, vez que há saldo no contrato"

lnformou, ainda, que o saldo será ajustado, poís houve erro na forma de medição pela COPEL,

não havendo necessidade de se acrescer valores ao contrato. O Colegiado de Diretores,
por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.02il2A19 e o encaminhamento de PRCA ao
Conselho de Administração;

2. PRD MSG.DT.029/20í9 - O Diretor técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que para

aprovar a entrada de linha em Araraquara, houve uma grande negociação com a State Grid

e, após muita discussão, ficou determinada a necessidade da MSG alterar o tipo de torres,
por torres mais altas, fazendo-se necessário alterar as torres previamente aprovadas, do

contrário seria necessário que a MSG alterasse o traçado das linhas, o que traria um custo
muito mais alto. Assim, para garantir a economia para a Administração, optou-se pela

substituição das torres. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD

MSG.DT.02712019 ê o encaminhamento de PRCA ao Gonselho de Administração;

3. PRD tlilSG.DT.030l2019 - O DiretorTécnico, Sr. JoerleiCarvalho, apresentou a minuta

da Carta, a ser enviada à TSP, com o compromisso da MSG de instalação de um painel de
interface na sala de controle da TSP, conforme definido no Contrato de compartilhamento de
instalaçôes. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
MSG.DT.03012019, condicionada à aprovação da minuta pelo jurídico da MSG;

4. Assuntos Gerais: 4.í. O assistente de diretoria, Sr. Diego Wilhelm da Rocha,

apresentou o Bl de acompanhamento do empreendimento; 4.2. Aassistente 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, a MSG
ofertou o valor de R$78.953,31 (setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta
e um centavos) e que o juiz sentenciou no exato valor do laudo apresentado pela MSG. Caso

seja do interesse da MSG apelal ainda que tenha logrado êxito no processo, há a

necessidade de se depositar o valor de preparo de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais),

além da possibilidade de incorrer em outros custos, como honorários advocatícios
sucumbenciais e novos honorários periciais, aumentando bastante o valor dispendido. Assim
questiona à Diretoria Executiva se há interesse no protocolo do recurso mencionado. O

Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, em função do vantajosidade
econômica, ante o acolhimento do valor depositado pela MSG, além da possibilidade
de aumento dos custos processuais recursais e possíveis custos de honorários
advocatícios sucumbenciais e periciais, a MSG não deve ingressar com apelação; 4.3.
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, a MSG ofertou o valor de R$ 690.239,96 (Seiscentos e noventa mil,

duzentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) e que o juiz sentenciou no valor total,
para as três Glebas, de R$7.463.175,84 (sete milhÕes, quatrocentos e sessenta e três mil,

cento e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), além de condenar em correção
monetária de 12o/o, no período entre o laudo e o depósito da MSG, e em 6% no restante do

(Atâ da 192â RD da MSG, rêâlizada êm 17.09.2019)
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período, aumentando consideravelmente ovalor atualda condenaçâo. Caso seja do interesse
da MSG apelar, há a necessidade de se depositar o valor de prêparo de R$ 79.590,00 (Setenta
e novê mil, quinhentos e noventa reais), além da possibilidade de incorrer em outros custos,
como honorários advocatícios sucumbencíais e novos honorários periciais, aumentando
bastante o valor dispendido. Assim questiona à Diretoria Executiva se há interesse no
protocolo do recurso mencionado. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou
que, tendo em vista o alto valor da condenação e a diferença entre o laudo apresentado
pela MSG e o valor sentenciado, a MSG deve ingressar com apelação; 4.4. A assistente
de Diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, mencionou que a Avalicom, que representa a MSG
nos processos judiciais referentes à liberação fundiária, informou gue, no processo
supracitado, o TJSP, através de acórdão em que julgou a apelaçâo proposta pela MSG, julgou
parcialmente procedente, apenas pâra reconhecer a exclusâo de todo o período de coneção
monetária, restringindo ao período entre o laudo de avaliação e o depósito efetuado pela MSG,
negando, contudo, todos os demais pedidos, de redução do valor da condenação e de
diminuição dos honorários advocatícios, que foiestipulado em 57o da diferença entre o valor
da sentença (R$ 253.400,00) e o valor depositado pela MSG (R$ 40.120,73). Para que a
MSG recorra, ingressando com Recurso Especial a ser impetrado perante o $TJ, deveremos
depositar o valor de preparo de R$ 186,10, assim questiona à Diretoria Executiva se há
interesse no protocolo do recurso mencionado. O Golegiado de Diretores, por
unanimidade, deliberou pela apresentação de Reeurso Especial;4.5. O Diretorfinanceiro,
Sr. Eduardo Garcia, informou que enviará carta ao BNDES para informar a dilação de prazo
da conclusão da obra; 4.6. O Diretor técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que está fazendo
o seccionamento de 500 kV de Furnas e, para tal, Furnas mandou para a MSG um Termo de
Responsabilidade pela solução provisória. A preocupação do Diretor é porque o Têrmo traz
uma exigência de que a comunicação seja feita por outro caminho, mais longo, além de que
a estação repetidora fica em local de difícil acesso. O Diretor-presidente, Sr. José Jurhosa
Junior, mencionou que deverá ser feita uma corespondência para FURNAS, informando que
a MSG não concorda com a solução apresentada e que a solução é provisória; 4.7. A Diretor
técnico, Sr. JoerleiCarvalho, mencionou que recebeu ofício daANEELsolicitando a renovaçâo
de garantia de fiel cumprimento do contrato que foi enviada para a Diretoria financeira que
está cuidando da renovação.

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

(Ata da 192á RD dâ MSG, realiáda em 17.09.2019)
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(Ata da 192â RD dâ MSG, reâlizãda êm 17.O9.2O15)
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