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MATA DE SANTA GENEBRA TMNSMISSÁO S,A.

cNPJ/MF í9.699.063/0001 -06/NrRE 33.3.0031 0924
ATA DA í53. REUNrÃo DA D|REToRTA

REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2018

I. DATA, HORA e LOCAL: 04.12.2018, às 1í :00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 1 13,

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, assistente de diretoria da MSG, o Sr. Eduardo Henrique Garcia, membro do Comitê
Financeiro, e o Sr. Olavo Vaz, assistente de diretoria, que participou apênas no que tange ao
item 3.2.

lll. COttlPOSlçÃO DA TUESA: Presidente: Gilmar Schwanka e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DAC.024|2018- Propôe-se à DiretoÍia Executiva aprovar o

aditamento n o 08 ao contrato 00812014, firmâdo com a Aeon Serviços e Comércio de
lnformática Ltda, pelo prazo de 06 (seis) meses, com o valor total de R$ 51.519,60 (Cinquenta

e um mil e quinhentos e dezenove reais e sêssenta centavos). Totalizando o valor contratual
em R$ 893.788,66 (oitocentos e noventa e três mil e setecentos e oitenta e oito reais e
sessentâ e seis centavos); 2. PRD MSG.DT.018/2018 - Aprovar no seu nível de competência
e submeter à aprovação do Conselho de Administração, nos termos do artigo 30, alínêâ "h",

do Estatuto Sociâl da MSG, proposta de contratação da acionista FURNAS CENTMIS
ELETRICAS S.A. para execução dos serviços de engenharia do proprietário, relacionados às
tarefas de supervísionar a implanlação e ampliaçáo de parte dos empreêndimentos da MSG -

Matâ de Santa Genêbra, conforme os requisitos técnicos preestabelecidos no Edital de Leiláo
ANEEL 007/2013 - LOTE A, no termo de referência e compreendido por: supervisionar a

implantaçáo das Linhas de Transmissão - LT 500kV ITATIBA - BATEIAS com 413 km,

supervisionar a implantaçáo da Subestaçâo 500/440 kV Fernão Dias com 9+1R unidades de
transformação 5001440113,8 kV 400 MVA ê implantação das ampliações das Subestaçõês
440kV Santa Bárbara D'Oeste e 500kV ltatiba, com a instalação de 2 (dois) Compensadores
Estáticos de Reativos (+ 300/ - 300 Mvar). O valor total da contratação será de
R$ 6.062.083,92 (seis milhóês, sessenta e dois mil, oitenta e três reais e noventa e dois
centavos) - (base outubro/2O18). O prazo de vigência e execução da contratação será de 12

(doze) meses, a contar da data da sua assinatura; 3. Assuntos gerais: 3.í. Licença Nojo do
Diretor Presidentê; 3.2. Análise do fluxo de caixa; 3.3. Devolução de valor do reajuste da
administração; 3.4. Carta da 2a lnspetoria do TCE-PR.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. PRD MSG.DAC.024/20í8 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que se trata do contrato que dá sustentação à Tl da MSG. A ideia é fazer
um contrato novo, mais atual, mas como ainda estamos êm processo de elaboração do edital, ,i
iremos prorrogar o contrato por 6 (seis) meses, até o prazo máximo, de 60 (sessenta) meses. . . .. " ..

O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DAC.O2áuI2018; \
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2. PRD MSG.DT.0í8/20í8 - O Assistente de Diretoria, Sr. Diego Wilhelm explicou que o
processo de Engenhâriã do Proprietário êrâ prestado pelo Sistema Pri, depois Bureau Veritas.
Após o encenamento, Íoi feito novo processo de licitaçáo para contrataçáo do serviço, através
de RDC. As empresâs participantes que apresentaram melhor propostas não possuíam a
comprovação de regularidade editalícia, assim o processo foi revogado e as acionistas
decidiram assumir os serviços, com valores abaixo da proposta mais baixa apresentada no
RDC, que foi de R$ í 2.000.000,00 (doze milhôes de reais). Assim, somando-se os três
objêtos, o prestado pela Copel, o que se pretende contratar para Fumas e os custos internos
com a contratação de assistentes, somam R$ 10.922.000,00 (dez milhóes, novecentos e vinte
e dois mil reais). Além dos serviços prestados estarem com custos mais baixos que os
aprêsentados pêlo mercado, o serviço atual prevê a contrataçáo dê proÍissionais para atêndeÍ,
também, a Diretoria de Meio Ambiente e Fundiário, que auxiliará na fiscalizaçáo. A Copel GeT
já foi contratada em outubro, os profissionais de escnlório foram contratados, agora pede-se

a aprovação para a contrataçáo da acionista Furnas Centrais Elétricas, pelo valor de
R$ 6.062.083,92 (seis milhões, sessenta e dois mil, oitenta e três reais e noventa e
dois centavos) - (base outubro/2018). O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD MSG.DT.018I2O'|-8, condicionendo a contratação à apresentação das
certidões de Íêgularidade válidas, e o encaminhamento do PRCA à aprovação do
Conselho de Adminlstração;

3. Assuntos Gerais: 3,í. Em virtude do falêcimênto de mãe do Diretor Presidente, Sr-

Luiz Eduardo Sebastiani, este se encontra em Licença Nojo a partir do dia 03.12.2018, sendo
substituído, conforme indicação do Conselho de Administração, pelo Sr. Gilmar Schwanka,
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, que assumirá, intêrinamente, a Diretoria da
Presidência, até o dia 06.12.2018. Durante o mesmo período, o Diretor de Administração e
Compliance, Sr. Paulinho Dalmaz, assumirá interinamente a Diretoria Financeira. Após o
retorno do Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, este retornará a assumir
interinamente a Diretoria Financeira, até a indicaÉo do novo diretor pelo Conselho de
Administração; 3.2. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, aprêsêntou o fluxo de caixa com
as previsões de pagamento dos EPCistas; 3.3. O Diretor de Administraçáo e Compliance, Sr.

Paulinho Dalmaz, explicou que foi pago um reajuste aos diretores e conselheiros, desde
janeiro de 2018. Contudo, só foi aprovado no Comitê de Remuneração da Copel e,

consequentêmente, em AGE da MSG, que o reajuste seja retroativo a 01 .O7 .2018. Assim, o
reajuste que foi pago de janeiro a junho foi pago indevidamente à âdministraçáo da MSG e
precisa ser devolvido. Foi deliberado que os valores que foram pagos indevidamente deveráo
ser devolvidos em até 4 (quatro) parcelas; 3.4. O TCE-PR informou o entendimento de que a
MSG deve averbar na matrÍcula do imóvel a faixa de servidão, mesmo sendo aparente- O
Diretor de MeioAmbiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, informou que essa não é a prática

da Copel e Furnas e que isso irá gerar um custo alto, quê será levantado. Para averbar a
matrícula é necessário fazer o geoneferenciamento da área, além de vários outros cadastros.
Apesar da defesa enviada pela MSG, o TCE-PR enviou réplica solicitando plano de açáo de
quando será averbada em matrícula as quase 400 áreas. Foi deliberado que a Diretoria irá
responder a correspondência, pedindo pronogaçáo do prazo de resposta-
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Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
nêcessário à lavraturâ dêsta que, lida e julgada conforme, seguê âssinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

Olavo Vaz

{41ã da 153. RO da MSG, rêâlizada êíí1 |A.12.2O1A}

Joerlei Cdrvalho Alves
Diretor delContratos lnterino

Convidados:

Eduardo Fíenridue Garcia
Assistenie de Diretoria

Assistente de

Secrêtária

Gilmar

Paulinho

Paulinho

Representantd do Comitê Financeiro
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