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MATA DÉ SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

cNPJ/MF 19.699.063/000r -06iNrRE 33,3.0031 092-4
ATA oA í43á REUNTÃo DA DTREToR|A

REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2Oí8

l. DATA, HORA e LOGAL: 25.09.2018, às 10h, 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 Secretáriâ.
Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEttl DO DIA: 1. PRD IIISG.DAC 0171201A - Aprovar a aquisição de 4 (quatro)
notebooks e 7 (sete) monitores para serem utilizados pelos colaboradores e estagiários, no
valor total de R$ 15.37'1,54 (quinze mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro
centâvos); 2. Marcos fundiários - Contrato Consórcio lB; 3. J. Malucelli - Garantia de fiel
cumprimento das obrigâções; 4. Definição de Termo de Referência para abertura de
Processo Licitatório para contratação de Serviços de Unitizaçâo dos Ativos da tiSG; 5.

Assuntos gerais.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. PRD MSG.DAC.0í7I20í8 - O Diretor dê Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, explicou que são computadores para colaboradores e um extra, de reserva.
Mencionou, ainda, que, neste ano, foi gasto um total de R$ 20.'158,38 (vinte mil, cento e

cinquenta ê oito reais e trinta e oito centavos) em equipamentos de informática e que temos
um saldo atual de R$ 29.841,62 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta
e dois centavos), estando dentro do limite de dispensa por valol de R$ 50.000,00. O
Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DAC.017l2O18;

2. Marcos fundiários - Contrato Consórcio lB - O Diretor de Meio Ambiente e
Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, explicou da preocupação com os marcos fundiários do
Consórcio lB, pois o contrato previa cronograma macro, com data de conclusão de imissão
de posse em 15 de agosto de 2018 e, nas últímas reuniões, o Consórcio lB questionou o não
cumprimento desses prazos. Ressalta, contudo, que esses prazos foram definidos pelo
Consórcio e náo pela MSG. Relatou, ainda, que o Consórcio enviou correspondência
informando que não cumpriu com os marcos de obra porque a MSG náo cumpriu com os
marcos fundiários. Em vista disso está sendo realizada, agora, reunião com o Consórcio lB
para se determinar que se os marcos do consórcio lB seguem até meados do próximo ano,
e, portanto, náo há ruzâo pâra as liberações fundiárias estarem concluídas agora, vez que
podem ocorrer em paralelo. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, explicou que no trecho
"4" as fundaçôes estáo bem avançadas, mas mesmo para a Tabocas, não há necessidade de
libêraÇão fundiária total. Mencionou, também, que Tabocas e Cobra estão em situações
distintas, contudo alguns poucos pontos a liberar estâo na região próximo de ltatiba, desse
modo, não impactarão no lançamento de linhas, vez que já há maís de 150 km liberados, com
uma única torre aguardando liberação, e, na sequência, mais vários quilômetros já liberados. _/,
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fundação após o quilômetro 300, não impactando nas obras. Além disso, a supressáo de pinus

ê eucaliptos pela empresa Tabocas já foi concluída. O Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo

Sebastiani, questionou se têmos os vários cenários, para que possamos acompanhar a

evolução da obra, ao que foi respondido, pelo Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar
Schwanka, que toda terça-feira a empresaAvalicon encaminha à DMAF o cenário da semana

anterior e que se tem como acompanhar o avanço, semanalmente. O Diretor de Meio

Ambiente e Fundiário, Sí. Gilmar Schwanka, mencionou que para o trecho do Consórcio Elin

resta apenas a liberação de 7 tones, todasjá pagas, aguardando apenas a imissão na posse.

O Diretor de contratos, Sr. Sérgio Cardinali, solicitou que seja informado, na planilha de
acompanhamento, uma linha de travessias, para que possam acompanhar, também, as

frentes de lançâmento.

3. J. Malucelli - Garantia de fiêl cumprimento das obrigações - O Diretor Financeiro,

Sr. Mauricio Fernandes, mencionou que se trata da notificação de expectativa da ocorrência

de sinistro. A superintendente da empresa seguradora esteve na sede da MSG e mostrou
preocupação com o processo daANEEL e que, na visão da J. Malucêlli, a MSG deveria estâr
num âmbito de judicializaçâo da questão, no entanto o posicionamento do Diretor de Meio

Ambiente e Fundiário é de que não há o que judicializar, mantendo opiniâo contrária à da
seguradora. A seguradora tem se mostrado preocupada com a possibilidade de êxêcução da
garantia e informou que gostaria de obter uma "carta de conforto", em relação ao risco atual.

Contudo o Diretor Financeiro, Sr Mauricio Fernandes, mencionou que as acionistas já são
garantidores da própria apólice, e, portanto, não há necessidade de emissão de carta de

conforto, posto quê se houver qualquer execução, as acionistas iráo arcar com os valores
executados. Informou, ainda, que da apólice de seguro, aproximadamente 43% (quarenta e

três por cento) das atividades do empreendimento foram cumpridas dentro do cronograma
determinado pela ANEEL, tempestivamente, e assim solicitou que o Diretor Técnico, Sr.

Joerlei Carvalho, aprêsente todos os marcos do cronograma que foram cumpridos para que

sejam encaminhados à sêguradora. lnformou, âindâ, que é gestor do contrato e, assim,
precisa ser notificado sobre a estratégia do escritório Serrão Advogados, contratado para o
excludente de responsabilidade junto à Aneel para que acompanhe a execução do contrato.

O Diretor de Meio Ambientê e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, explicou que manteve contato
com Serrão e que o escritório informou não haver Gzâo paru judicializar agora. O Diretor
Financeiro, Sr. Maurlcio Fernandes, informou que encaminhará à área jurídica da MSG a

minuta da carta de conforto enviada para que seja analisada e encaminhada para auditoria
externa.

4. Definição de Termo de Referência para abeÉura de Processo Licitatório para
contratação de Serviços de Unitizaçâo dos Ativos da MSG - O Diretor Presidente, Sr. Luiz
Eduardo Sebastiani, mêncionou que a MSG foi questionada pelos Conselheiros de
Administração sobre o andamento do processo ao que respondeu que já encaminhou à

Diretoria Financeira minuta de edital de licitaçáo da COPEL sobre esse serviÇo que foi
contratado para a COPEL e é gerenciado pela supêrintendência de contabilidade daquela
companhia. Assim, solicitou ao Dirêtor Financeiro, Sr. Mauricio Fernandes, que dê sequência
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ao processo de licitaçáo e contrâtação. O Diretor Financeiro, Sr. Mauricio F
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mencionou que havia retirado esse seíviço de sua diretoria, pois entendeu que seria
acompanhado pela Dirêtoria de O & M. O Diretor Prêsidentê, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani,
mencionou que a Diretoria de O & M só existirá quando da gestão do empreendimento, após

a conclusão das obras do empreendimento e reiterou que a MSG precisa realizar a

contrataçáo do serviço antes da entrada em operação do emprêendimento conformê as

exigências da Aneel, sendo de competência da Diretoria Financeira. lnformou, ainda, que a
MSG, através da Diretoria de Administração e Compliance, deve, por sua vez, realizar a

preparação de Concurso Público, conforme as rêgras legais e especificamente de lnstrução
própria do TCE-Pr, porém, para isso, faz-se necessário que a MSG, através de seus
acionistas, definâ onde será a sede da empresa quando do início da opêração plena, além
disso, se tenha definido o novo organograma e a respêctiva composiçáo e perfil dos
profissionais, objeto do concurso público.

5. Assuntos Gerais - 5.1. A partir desta reuniáo, sempre que houver nec,essidade e

exigência legal de arquivamento da Ata dê Reuniáo de Diretoria na Jucerja, deverá haver o
registro na ata com: "Arquive-se"; 5.2. Em novembro teremos dois feriados, dia 15 e dia 20, o
primeiro numa quinta-feira e o segundo numa terça-feira. Ficou deteÍminado que haverá

expediente normal na sexta-feira, dia 16, e na segunda-feira, dia 1 9, mas os diretores
decidirão quem de suas diretorias poderão compensar os dias com banco de horas; 5.3. O
Controle de Jornada será realizado, manualmentê, a partir do dia 0í de outubro de 2018,
conforme já informado o TCE-PR; 5.4. Regularização dos Têrmos dê Recebimento das obras

- Os contratos serão recebidos provisoriamente, pelo gestor do contrato e, em até 90
(noventa) dias, definitivamente, por funcionário(s) designado(s), através de comissâo ou não,
pela diretoria competente; 5.5. Cartas para o BNDES - A cârta onde se informará a nova data
de energização sêrá enviada na data de hoje.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo têmpo
necessário à lavratura dêsta que, Iida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Presidênte

(Alá d3 143' RD dã rúSG, rcarizádá êm 25. stêmbro.2018)
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DirêtoÍia:

Luiz EduaÍdo da Veiga Sêbastiani
Diretor-Presidente

Diretor Financêiro

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÂO S,A,

cNPJ/MF 1 9.699.063/0001 -0ô/NIRE 33.3.0031 092-4
ATA DA 143. REUNTÃo DA D|REToRIA

REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2018
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Sergio Cardinali
Diretor de Contretos

iÂla da 143r RD dâ MSG, rêâlizãda 6m 25. sBrembro20la)
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Joerlei Carvalho Al
Diretor Técnico

Diretor de Admíistração ê Compliance


