
í/isoyr':,0:s,!t'txgr*.:r.
I\iIATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S,A.

c ru e';ffi f;ffi Tl',gllfi'§f5:3 
3 003 1 0e2-4

REALIZAOA EM 02 DE ABRIL DE 2019

l. DATA, HORA e LOCAL: 02.04.2019, às 9:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no'113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no êstado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

Itl. COMPOSIçÂO Ol tUgSA: Prêsidente: Luiz Eduerdo Sebastiani e Secretário: Diego
Wílhelm Rocha, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA; í. PRD MSG.DT.009/20í9 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar,
nos termos do artigo 34, § 3', do Estatuto Social da MSG, a proposta de pagamento das
anuidades relativas às travessias sobre as rodovias, no montante estimado de R$ 36.200,00
(Trinta e seis mil e duzentos reais), visando a aprovação e liberação dos projetos de travessias
das Linhas de Transmissáo da MSG; 2. PRD USG.DF.00í20í9 - Propõe-se à Diretoria
Executiva aprovar a contratação, por meio de licitaçâo, de empresa para execução de serviços
continuados dê apoio financêiro e contábil para a MSG, compreendendo serviços de apoio
financeiro e contábil (Geral e Regulatório), serviços de natureza financeira, âssessoria e
consultoria contábí|, com preço máximo estimado de R$ 52í.500,00 (Quinhentos e vinte e um
mil e quinhentos reâis), pelo período de 8 (oito) meses.3. Assuntos Gerais: Diretoria
Técnica - Aprêsentaçâo sobrê o status atual das obras.

V. ASSUNTOS TRATADOS'DELIBERADOS:

1. PRD [SG.DT.009/2019 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho informa que as
concessionárias das rodovias, embora seja um tema juridicamente controvêrso, exigem que

a MSG se comprometa com o pagamento de taxa anual pâra o início do processo de análise
das travessias. O colêgiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
MSG.DT.009/20í9;

2. PRD MSG.DF.005/2019 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia. informou que o

Contrato MSG no 01112018, celebrado com a empresa Dressler Contabilidade Empresarial
S/S EPP, está próximo de sua vigência e que, a fim de verificar a viabilidade dê pronogação,
foi realizada pesquisa de mercado com 4 (quatro) empresas, sendo certo que houve proposta

com preço inferior ao apresentado pela Dressler, sendo, portanto, necessário novo processo

de licitâção para contrataçâo dos serviços de apoio financeiro e contábil. O colegiado de
Diretores, por unanimidâde, âpÍovou a PRD MSG.DF.005/2019;

3, Assuntos Gerais: O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, realizou apresentação

sobre o status atual das obras, com pontos de dêstaque. l. Empreendimento está na reta
final de construçáo. 2. Pontos de atençâo: 2.1. Secionamento da LT

Campinas/Cachoeira Paulista; 2.2 Falha operacional do SVC da SE Santa Bárbara
2.3. Aprovação de travessias sobre Rodovias em São Paulo:,2.4. Gestão da
Fundiária (últimas unidades); 2.5. Gestão das aprovações junto às acessadas.
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Vl. ENCERRAIITIENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presêntes.

Luiz Eduardo Sebastiani
Presidente

Dirêtoria:

Luiz Eduardo Sebastiani
Diretor-Presidente lntêrino
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Joerlei Carvalho Alves
Diretor Técnico

(Ala dá 168'RD da MSG rêâlizádâ em 02 0i.2019)
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Mesa:

EduardVHevlrique Garcia
Diretor de Contratos

Secretário


