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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃo S,A,
cNPJ/MF 1 9.699.063/0001-06/NtRE 33,3.0031 0924

ATA DA I4íA REUNIAO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 20í8

l. DATA, HORA e LOGAL: 04.09.2018, 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.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani e Secrêtária.
Marina Limâ Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: L PRD MSG.DAC 0í5/20í8 - Autorização para encaminhamento ao
CAD de PRCA indicando nome de assistente de Diretoria para ocupar a vaga deixada pela
assistente Gilda Medeiros, na Diretoria deAdministração e Compliance. O assistente indicado,
Sr. Thiago de Paula Carvalho, possui I anos de experiência jurídica e receberá o salário do
nível 2, qual seja, R$ 12.885,86 (doze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis
centavos); 2. PRD MSG.DAC 0í 6/20't I - Autorização pâra aditamento ao Contrato No
1212018,ÍÍmado com a Projel Engenharia Especializada Ltda., que tem por objeto a prestação
de serviço contínuado de apoio administrativo, com o objetivo de acrescer em 11,Q4o/o (onze
vírgula zero quatro por cento), para incluir o cargo de advogado júnior. O acréscimo
corresponderá a incremento de R$ 59.080,20 (cinquenta e nove mil, oitenta reais e vintê
cêntavos), passando o valor global para R$ 594.080,20 (quinhentos e noventa e quatro rnil,
oitenta e reais e vinte centavos); 3. Assuntos Gerais - 3.í. Supressão vegetal - Contrato lB;
3.2. Contrato de Engenharia do Proprietário - COPEL e FURNAS.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DAC 0í5/2018 - O Diretor dê Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, mencionou que entrevistou outras duas candidatas, indicadas por Copel e Furnas,
mas que ambas não atenderam à necessidade da MSG. lnformou, ainda, que entrevistou o
assistente indrcado e que observa que ele cumpre com os requisitos da MSG. Por fim, o Di-
retor apresentou o Currículo do assistente, enfatizando as competências nas áreas adminis-
trativas, regulatórias e processos judiciais. O Colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou o encaminhamênto de indicação ao Conselho dê Administração da MSG;

2. PRD MSG.DAC 016/20í8 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, inÍormou que em virtude do volume de trabalho da MSG e da grande quantidade de
pareceres jurídicos elaborados, ante o novo fluxo processual de emlssão de parêcer jurídico
para todas as propostas encaminhadas à Diretoria Executiva e ao CAD, precisamos de mais
um advogado e, assim, solicita a inclusão de advogado júnior no contrato firmado com a Projel,
para auxiliar o corpo jurídico na elaboração de pareceres, editais de licitaçâo, minutas de adi-
tamento contratual, dentre outras atividades. O colegiado de diretores aprovou, por unani-
midade, a PRCA MSG.DAC 0í6/20í8;

3. Assuntos Gerais - 3.1 . O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka,
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a entrada, em virtude da negativa do consórcio em transportar a vegêtaÇão para locais de fácil
acesso. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencíonou que isso já foi exigido do consór-
clo, Inclusive em reuniáo realizada ontem, em conjunto com FURNAS, e que não houve quais-
quer questionamentos, por parte deles, com relação ao transporte, até porque essa questão
consta do anexo do contrato. lnformou, ainda, que os pagamentos estarão condicionados às
medições, assim o consórcio terá que realizar o trânsporte do material retirado para que re-
ceba os valores a que faz jus; 3.2. - O Diretor de Contratos, Sr. Sérgio Cardinâli, informou que
o Contrato de Engenharia do Proprietário, firmado com a COPEL, está em fase de assinatura.
O de Furnas está em processo de elaboração e deverá ser Íinalizado até próxima semana.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue âssinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

Mesa:

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Presidente

DiÍetoria:

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente

Secretária

Sergio Cardinali
Diretor de Contratos

(Ata da 1 41' RD da lúSG €âliada em 04. setêmbÍo.2o1 8)
')f)

Joerlei Carvalho
Diretor 1écnico

Paulinho
Diretor Financeiro

lveira Fernandes


