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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAo S.A.
CNPJII\iIF 1 9.699.08310001-06/NIRE 33.3.0031 092-4

ATA DA 1?B' neuuÉo DA DIRET0RIA
REALIZADA EM íO DE JUNI{O DE 2O'9

l. DATA, HORA e LOCAL: 10.06.2019, às 14:00h, 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 e, como convidados, os Assistentes de
Diretoria, Srs. João Marcelo e Alexandre Zandona.

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

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DAC.0í0/20í9 - Propôe-se à Diretoria Executiva âprovar
a antecipação do pagamento da primeira parcela do 130 salário dos Conselheiros, Diretores
e Assistentes da MSG para o mês de Junho, no valor total de R$ 215.216,81 (duzentos e
quinze mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos); 2. Assuntos Gerais: 2.1.
Redefinição de datas de energizaçâo (Atendimento Aneel e ONS); 2.2. Reavaliação do
cronograma de liberação das travessias; 2.3. Análise da estratégia para manutenção de
equipe mínima para Fundaçôes (ELIN e IB); 2.4. atualização das reuniões com CAD e

Presidente da GeT sobre a GE; 2.5. apreciação do aditivo ao Contrato com a GE em vista do
vencimento do prazo de eÍecução; 2.6. Plano de Negócios 6; 2.7. reunião a ser realizada no
canteiro de Fernão Dias e ltatiba; 2.8. Reunião com o consórcio ELIN; 2.9. Evento da UNISE,
em Furnas, para Conselheiros e Diretores.

V. ASSU NTOS TRATADOS'DELI BERADOS:

1. PRD MSG.DAC.010I2019 - O Diretor de Administração e ComplianÇe, Sr. Paulinho
Dalmaz, explicou que a legislação permite a antecipaçâo d metade do 130 salário, de acordo
com a conveniência do empregadol entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano.

lnformou, ainda, que na MSG tal antecipação era realizada em conjunto com as férias dos
empregados, o quê gerava um problema, pois vários funcionários solicitavam férias no mesmo
período, atrapalhando o desempenho das atividades. Assim, propôe a antecipação para o

mês de junho de 2019 de metade da parcela do 13o salário dos assistentes, diretores e

conselheiros da MSG. O colegiado de diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
MSG.DAC.Oí0/20{9;

2. Assuntos Gerais: í.1. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho informou que a RAP 2
só depende da GE, que infomou cronograma de entrega para energizaçáo apenas em
15/09/19, sendo que o ponto crítico é a reposição de parte do SVC que foi redirecionado para

a SE Santa Bárbara do Oeste. A proposta da Diretoria Técnica é que a MSG informe à ANEEL
e ONS a data mencionada, alterando a data previamente informada. Quanto à RAP 3, tendo
em vista a atual programação de liberação de travessias sobre rodovias, a data de conclusão
foi proposta como outubro de 2019, sendo esta a data para a energização. No que tange à
RAP 4, novamente o ponto crítico tem sido a líberaçâo de travessias sobre rodovias, sendo
que o cronograma está sendo ajustado para outubro de 2A19; Já a RAP 5, pelos mesmos
motivos da RAP 3, tem cronograma de outubro de 2019. Por fim, a RAP 6 está com
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instalações da CTEEP;1.2. O Assistente de Diretoria, Sr. Alexandre Zandona, apresentou o
cronograma de liberação as travessias e informou que a previsão é que todas as liberações
estejam concluídas até final de junho. lnformou, ainda, que será elaborado um cronograma
de execução das travessias, até amanhã; 1.3. O Assistente de Diretoria, Sr. João Marcelo,
informou que foi excedido o prazo incialmente estimado para equipe mínima. Como não foram
liberadas todas as fundações, aínda há, até hoje, o pagamento de estrutura mínima para os
consórcios Elin e lB e os valores incialmente pactuados cobririam despesas até 12 de maio.
A Diretoria Técnica questiona se deve ser mantida a equipe mínima, ao que foi respondida
que sim. A Diretoria Técnica foi orientada a elaborar uma PRD para solicitar formalmente a
aprovaçâo do pagamento de equipe mínima para os meses excedentes; 1.4. O Diretor
Presidente lnterino, Sr. Gilmar Schwanka, informou a todos os presentes que na última quinta-
feira foi realizada uma reunião com a GE, com a presenÇa do CAD. O Diretor Presidente
lnterino informou que a reunião foi positiva e que ficou alinhado que toda semana o CAD irá
monitorar o empreendimento e quinzenalmente o CAD irá reportar o status para o Presidente
da Copel GeT. Ficou deÍinido, ainda, que a GE irá enviar o novo cronograma de conclusão
das obras até 10 de junho de 2019. lnformou, ainda, que ficou definido que aditaremos o
contrato de Engenharia do Proprietário firmado com a Copel, prorrogando o prazo até
dezembro de 2019 e incluindo 2 (dois) profissionais para fiscalização de subestação, limitado
a25o/o de acréscimo; í.5. O Diretor Presidente lnterino, Sr. Gilmar Schwanka, informou que o

contrato coma GE teve o prazo de execução encerrado em 31 de maio de 2019 e que o
contrato não foi aditado, estando o Contratado inadimplente. Assim, há necessidade de a
Diretoria Técnica elaborar a documentação necessária à abertura de procedimento
administrativo para apuração de responsabilidade; í.6. Na reuniâo da última quinta-feira o
Diretor Presidente lnterino informou ao Presidente da Copel GeT que até o final de julho será
apresentado o Plano de Negócios - Revisão 6. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia,
informou que precisa dos cronogramas de finalização das obras, vez que impactam no
recebimento das RAPs, para escalonar o aporte necessário das acionistas; í.7. Ficou
agendada reunião nas Subestações de Fernão Dias e ltatiba, próxima quinta-feira, 13 de junho
de 2019, com a presença de representantes do Conselho de Administração e participação dos
Diretores Técnico, de Contratos, Presidente e o Assistente de Diretoria Diego Rocha, com o
objetivo de verificar o atendimento ao cronograma de execução da obra; 1.8. O Diretor
Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que o Consórcio ELIN deseja realizar uma reunião
com a MSG, com a maior brevidade possível, Çom o objetivo de reavaliar o cronograma de
conclusão da obra. Ficou definido que a reunião será agendada para a próxima semana; 1.9.
O Diretor Técnico informou que recebeu um e-mail de Furnas reforçando o convite para
participação de Treinamento de Conselheiros e Diretores, que ocorrerá em Furnas, no dia 13
de junho de 2019, às 14h.

Vl. ENCERRAMENTO: 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 presentes. \ ,. . 
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Secretária

de AdmÍnistração e Compliance

Joerlei Carvalho
Diretor de Contratos

(Ata da 178á RD da MSG, rêaliãda em 10.06.2019)
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Eduardo Henrique Garcia


