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MATA DE SANTA GENEBRATRANSMISSÃO S.A.

cN PJ/MF 1 9.699.063/0001 -06/N I RE 33.3.0031 092-4
ATA DA 171' REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA ÊIII 24 DE ABRIL DE 20í 9

l. DATA, HORA e LOGAL: 24.04.2019, às 9:30h, 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.

!il. GOAIPOSIçÂO DA iIESA: Presidente: Luiz Eduardo Sebastiani e Secretário: Diego
Wilhelm Rocha, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DMAF.025[2019 - Propôe-se à Diretoria Executiva aprovar
a contrataçâo via realização de licitação pública de empresa para continuidade da execução
de 3 programas ambientais estabelecidos pelo IBAMA como condicionante da Licença de
lnstalação, em atendimento a solicitação da Fundação Florestaldo Estado de São Paulo, pelo
valor máximo de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais). 2. Assuntos Gerais:
2.í. Diretoria da Presidência: Preparativos e providencias para visita do atual Presidente da
Copel G&T, no próximo dia 29 de abril; 2.2. Diretoria Técnica: Apresentação sobre os
resultados com a Equipe mínima de Fundações para os Contratos 004/2015 (lB) e 005/2015
(ELrN).

V. ASSU NTOS TRATADOSIDELIBERADOS:

1. PRD MSG.Di|AF.025/2019 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário informa a
necessidade de contratação de empresa paru a continuidade da implantação de 3 programas
ambientais previstos na L.l. do empreendimento a saber: (i) programa de monitoramento de
quirópteros (morcegos), (ii) programa de monitoramento de lepidópteros bioindicadores
(borboletas) e (iii) programa de monitoramento de pequenos mamíferos. A contratação ora
pretendia decone do fato da não possibilidade de novo aditamento contratual com a empresa
que executa tais programas, em função da extrapolação do limite de 25o/o de aditamento,
sendo necessária a realizaçáo de novo processo licitatorio. A DMAF realizou cotação com 3
(três) empresas com experiência reconhecida, obtendo, como valor médio, o ora apresentado.
O colegiado de Diretorês, por unanimidade, aprovou a MSG.DMAF.025/2019;

2. Assuntos Gerais - 2.1. Diretoria da Presidência: O Diretor Presidente, Sr. Luiz
Eduardo Sebastiani informou aos diretores da MSG sobre a vinda do Diretor Presidente da
Copel Geração e Transmissão, Sr. Moacir Bertol, representante, portanto, da acionista
majoritária desta SPE, solicitando que os diretores estivessem à disposição, nas suas
agendas, para recebe-lo e apresentar o empreendimento na sua evolução física e financeira.
A reunião ocorrerá no dia 30 de abril próximo. 2-2 Diretoria Técnica: O Diretor Técnico, Sr.

Joerlei Carvalho apresentou a situação das fundações embargadas para os contratos
00412015 (lB) e 00512015 (ELIN). Avalia-se que, ainda neste momento, permanece vantajosa
a manutenção de uma estrutura mínima para a construção das fundaçôes restantes.

Vl. ENCERRAIIIENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, sêgue assinada pelos componentes

(Ata da í7í3 RD da MSG, Íealiãda em 24.04.20'19)
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da Mesa e Diretores presentes.
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