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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A,

cNPJ/MF í9.699.063/0001-06/NIRE 33.3.00310924
ÂTA DA í384 REUNÉo DA DtREToRta

REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2Oí8

L DATA, HORA e LOCAL: 13.08.2018, às í4:30h, 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.

ttt. COnApOStÇÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani e Secretária:

Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: 1. Comunicação da posse do novo Diretor de Administração e Compli-

ance, o Sr. Paulinho Dâlmaz; 2, Posicionamênto da MSG quanto à supressão de pinus e eu-

calipto pelo Consórcio lB; 3. lndicação do Sr. Sérglo Cardinali, Diretor de Contratos, para

substituir o Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, o Sr. Gilmar Schwanka, no período de í6
de agosto de 2018 à 03 dê setembro de 2018, por motivo de férias; 4. Definição do procedi-

mento acerca da comunicação (após PRD, pela DC, e cálculo, pela DF) ao Contratado para

êmitir Nota Fiscal de reajuste; 5. Contrato com a Carrara - abertura de processo administra-

tivo e resposta à Seguradora J. Ma{ucelli; 6. Citação do Processo Judicial No: 9741-

72.2017 .8.16.0026 - ProduÇão antêcipada de provas, interposia por Montelectra Service Ltda,

subcontratada da ETE, que alega prejuízos causados pelo atraso nas obras. Prazo de res-

posta: í5 (quinze) dias úteis; 7. PRD MSG.DC.OoZt2O18 - Propôe-se à Diretoria Executiva

aprovar inscriçôes de 3 (três) assistentes de diretoria no Seminário Nacional Novos

desafios e aspectos polêmicos sobre as licitaçôes e os contratos das empresas esta-

tais, de acordo com a Lei no 13.303/2016, a ser ministrado pela empresa: Zênite lnfor-
mação e Consultoria S.A., no valorde R$ 11.850,00 (onze mil e oitocentos e cinquenta
reais). Com as 3 (três) inscrições, a Zênite oferecerá a gratuidade para mais 1 (um)

assistente, assim participarão 4 (quatro) âssistentes de diretoria; 8. Assuntos Gerais:

Avâliação dos Assistêntes de Diretoria, solicitada pelos Conselheiros de Adminisiração.

V. ASSUNTOS TMTADOS/DELIBERADOS:

1. Tivemos a comunicação da posse do novo Diretor, através do comunicado do Presi-

dente do Conselho de Administração, o Sr. Júlio César, na sexta-feira, 10 dê agosto de 2018.
O Sr. Paulinho Dalmaz possui grandê êxperiência no setor público, têndo trabalhado, antes
de vir assumir o cargo na MSG, na APPA - Administraçáo dos Portos de Paranaguá e Anto-
nina. O Diretor assumiu suas funções na MSG a partir do dia 10 de agosto de 2018;

2. O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, o Sr- Gilmar Schwanka, informou que temos
que suprimir 200 ha de Pinus e Eucaliptos da faixa de servidão. O serviço seria executado
pela Carrara, que não concluiu o trabalho, e, hoje, o serviço será executado pelo Consórcio

lB. O Diretor informou que na última reunião com o Consórcio lB, os rêpresentantes do con-

sórcio informaram que não tiveram acesso ao Termo de Referência, assim náo sabem qual o
serviço exato que iráo exêcutar. O Consórcio lB informou que não faz parte do escopo do
trabalho o transporte do material retirado aos locais determinados pelos proprietários das .,

áreas. O Diretor Técnico, o Sr. Joerlei Carvalho, enfatizou que otransportef azparle do;ewr::-r" 
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contratado e informou que foi apresentado, ao Consórcio lB, o Anexo I ao Aditivo Contratual
e, no mencionado Anexo, foi dêtalhado o escopo do servlço, inclusive com o êvêntograma,
por se tratar de serviço novo. Contudo, informou que o Consórcio lB devolveu tão somentê o
Aditivo assinado, não encaminhando o Anexo I e o eventograma assinados, que devem ser
encaminhados junto com as certidóes de regularidade do Consórcio, para a postêrior assina-
tura, por parte da MSG. O Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou que,
para que possamos liberar os pagamentos, faz-se necessário que sigamos a medição menci-
onada no eventograma. O Diretor Técnico, o Sr. Jorlei Carvalho, mencionou que o contrato é

uma empreitada por preço global e, assim, a limpeza total da área, que está, hoje, no escopo

contratual, deverá ser realizada por completo. A MSG irá reiteraa, junto ao Consórcio lB, que
é necessário que haja atendimento pleno ao escopo contratual, incluindo sêus anexos, para
que seja assinado o aditivo contrâtual;

3. O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, o Sr. Gilmar Schwanka, ressaltou que o Dire-

tor de Contratos, o Sr. Sérgio Cardinali, possui experiência anterior com a área. O Colegiado
de Diretores, por unanimídade, aprovou a substituição do Dirêtor de Íllleio Ambiente e
Fundiário, o Sr. Gilmar Schwanka, no período de í6 de agosto de 20í8 à 03 de setembro
de 2018, por motivo de férias, pelo Diretor de Contratos, o Sr. Sérgio Cardinali;

4. O Diretor de MeÍo Ambiente ê Fundiário, o Sr. Gilmar Schwanka, infoÍmou que a Dire-
toria de Contratos minutou o apostilamento aos contratos, prevendo reajuste contratual. As-
sim, questiona, após a elaboração dos apostilamentos, quem deverá informar ao Contratado
o reajuste aplicado. O Diretor Financeiro, o Sr. Mauricio Fernandes, explicou que é mais ra-
zoável que quem mantem o contato com o Contratado fique responsável pela comunicação.
O Diretor de Contratos, o Sr. Sérgio Cardinali, propôs que a área dê contratos requisite à

Diretoria Financêira o cálculo do reajuste e que, após o cálculo pela Diretoria Financeira, a
Diretoria de Contratos elâbore o apostilamento de reajuste e encâminhe ao gestor do contrato,
para encaminhamento ao Contratado;

5. O Diretor Presidêntê, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, explicou que a Seguradora J.

Malucelli vem, reiteradamente, questionando-nos acerca do envio de documentos comproba-
tórios de abertura de processo adminislrativo para a execução da garantia prestada pela Car-
rara, como condiçáo para a conclusâo do processo dê sinistro solicitado pela MSG. Assim,
julga necessário a abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade.
lnformou, ainda, que a MSG irá responder a correspondência da seguradora, solicitando prazo
para envio do processo administrativo. O Colegiado de Diretorês delibêrou que será aberto
procedimento administrativo e indicou os sêguintes assistentes para compor a Comis-
são de averiguação: A Sre. Gilda Mêdeiros, da Diretoria de Administração ê Gompliance,
que ficará responsável pela coordenação, o Sr. Francisco Moura, da DiÍetoÍia Técnica,
e o Sr. Diego Wilhelm, da Diretoria da Presidência;

(Aa dâ 138'Ro da lúsc rearizada em 13 aqostô2014)
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6. O Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou que recebemos a cita-

ção do processo judicial e que precisaremos elaborar a defesa. Foi deliberado pêlo colêgi-
ado dê DiÍGtores quê a defêsa iudicial do processo seÍá encaminhada à assistente de
Diretoria Gilda Medeiros;

7. O Diretor de Contratos, o Sr. Sérgio Cardinali, mencionou que o curso é necessário
para a capacitação de parte dos colaboradores que lidam diretamente com as liciiaçôes
(editais, termo de referência, orçamentos e outros aspectos), contrataçôes dirêtas (dispênsas

e inexigibilidades de licitação) e contratos (gestão, fiscalização e procedimentos afins),
realizados pela MSG, visando o cumprimento das novas diretrizes e procedimentos que
dêvem sêr ajustados/atualizados. O Colegiado de Diretores aprovou, por unanimidade, a

PRCA MSG.DC.002t2018;

8. Assuntos Gerais: Avaliação dos Assistentes de Diretoria - Os Diretores entregaram ao
Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebasiiani, as avaliações dos Assistentes, com exce-

ção do assistente Marco Antonio Namitala, que chegou na empresa há, apenas, 2 (duas) se-
manas, náo possibilitando, por orâ, â análise de seu trabalho.

9. Extra pauta: O Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, mencionou que a

Copel GeT informou da existência de uma fatura em aberto, referente ao serviço de O&M.
Diante do atraso, haverá aplicação de multa e juros. Assim, solicita a aprovação do colegiado
dê diretores para libêrar o pagamento e abertura imediata de identificaçáo de responsabili-
dade. O colegiado dê Dirêtores dêlibêrou pela aprovação do pagamento ê pela apuração
de rêsponsabilidadê, inclusive realizando análise contratual para veriÍicar se a Copel
ênviou a fatura parâ pessoa dÍversa da mencionada no contrato;

Vl. ENCERRAI|íENTO: nada mais havendo a iratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

Í,lesa:

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Presidente

Dirêtoria:

Secretária

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente
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Sergio Cardinali
Diretor de Contratos
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Joerlei Ôarvalho
Diretor Técnico

Maurictrá Silveira Fernandes
Diretór Financeiro
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