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MATA DE SANTA GENEBRA TNRNSITII ISSÃO S.A.
CNPJ/MF 1 9.699.063/0001-06lNlRE 33.3.0031092-4

ATA DA tao" ReunlÃo DA DIREToRIA
REALIZADA EM Oí DE JULHO DE 2OI9

l. DATA, HORA e LOCAL: U.A7.2019 às 16:00h, 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.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani e Secretária:
Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD llltSG.DT.0t9/2019 - Aprovar a instauração de processo

administrativo íntemo, de mero expediente, para coleta de dados, documentos e informações,
para registro interno, relativos ao inadimplemento perpetrado pelo Consórcio Grid Solutions /
ETE, no âmbito do Contrato MSG no 001 .2014, referente ao atraso no prazo de conclusão da
obra, com vistas a subsidiar, se for o caso, posterior instauração de procedimento

administrativo punitivo; 2. PRD MSG.DT.02OI2019 - Aprovação do termo de alienação não
onêrosa de bens e instalaçÕes que Celebram entre si Mata De Santa Genebra Transmissão

S.A.- MSG e ISA CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, para a

alienação não onerosa por parte da MSG à ISA CTEEP das instalações associadas a parte

dos Serviços Auxiliares referente à alimentação do cubículo de Serviços auxiliares da MSG
através do Transformador TR-4 e implantadas por parte da MSG na Subestação Santa
Barbara do Oeste, 3. PRD MSG.DT.02112019 - Aprovar, nos termos do artigo 34, § 30, do
Estatuto Social da MSG, a proposta de pagamento da taxa de análise de projetos relativas à
travessías sobre Linhas de Transmissão, no montante estimado de R$ 6.115,56 (Seis mil,

cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), visando a aprovação e liberação dos
projetos de travessia das Linhas de Transmissão da MSG, no valor de R$ 6.115,56 (seis mil,

cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos); 4. Assuntos Gerais: 4.{. Convocaçâo de
reunião do CAD; 4.2. Frentes de obra do Consórcio lB; 4.3. Liberação de travessias pelo

Consórcio Elin.

V. ASSU NTOS TRATADOS/DELIBERADOS :

1. PRD M§G.DT.0í9/20í9 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que o
Contrato firmado com o Consórcio GE/ETE encerrou seu prazo de execução em 31 de maio
de 2019 e a GE enviou para a MSG novo cronograma, com entregas de atividades
intermediárias, finalizando em julho, setembro e dezembro. Assim, ante o inadimplemento
contratual, solicita a aprovação para a instauração de Procedimento Administrativo, para

apuração de responsabilidade pelo atraso. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD |Y!SG.DT.O19120í9;

2. PRD MSG , DT. A2Ot20{9 - 0 Diretor Técnico apresentou o Termo que, lido e achado
conforme, foi aprovado pela Diretoria Executiva. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.020/20í9;

3. PRD ltíSG.DT.OfinA19 - OAssistente de Diretoria, Sr. Alexandre Zandona, informou */
que, para as travessias, a MSG necessita submeter os projetos às responsáveis pelas linhas. /)
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Na travessia da linha de propriedade da CTEEP, havia previsâo de conclusáo do processo de
análise até hoje, OUA7|2A19, contudo a CTEEP mudou os procedimentos internos e, agora,
para analisar o projeto de travessia, a CTEEP cobra taxa de análise, no valor de R$ 6.í15,56
(seis mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos). Adicionalmente, informou que foi
programado o desligamento da linha, para que seja realizada a travessia, em 05lOTl2A19,

contudo a CTEEP só aprovará o projeto e a travessia se a taxa mencionada for paga. 0
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.02112079;

4. Assuntos Gerais: 4.1. A diretoria Executiva sugere que a próxima reunião do
Conselho de Administração ocorra até o dia fi107119; 4.2. O Diretor Técnico, Sr. Jorlei

Carvalho, informou que o Consórcio lB esteve aqui na semâna passada para informar que

esta semana êncerrarão todas as frentes de trabalho, assim não justificaria manter equipe
mínima sem ter atividade a realizar. As equipes de montagem e fundações estão paradas,

aguardando as liberações das demais linhas. Contudo, se não houver as liberações das linhas
pendentes, náo Íaz sentido manter as equipes mobilizadas. lnformou, ainda, que caso as
linhas sejam liberadas hoje, demoraria 15 dias para que â equipe de montagem pudesse

realizar as atividades de montagem. Assim, afirma que acredita que não vale a pena manter
uma equipe mínima para montagem, aguardando a liberação das línhas. Após discussão entre
todos os diretores, analisando-se várias possibilidades de resolução da contenda, o
Colegiado de Diretores definiu que a melhor estratégia é manter a equipe mínima de
montagem, vez que será liberada, esta semana, o lAC. No que tange à equipe de
lançamento, o DiretorTécnico mencionou que a equipe é grande e o custo dos equipamentos
é muito alto, assim acredita que não vale a pena manter a equipe mínima. o Colegiado de
Diretores definiu que a melhor estratégia é permitir quê o Consórcio desmobilize a

equipe mínima de lançamento; 4.3. O Assistente de Diretoria, Sr. Alexandre Zandona,
informou que o consórcio Elin possui 127 travessias, sendo 68 liberadas e executadas, 41

liberadas e não executadas e 18 ainda não liberadas. Assim, o Diretor Técnico, Sr. Joerlei
Carvalho, mencionou que a Diretoria Técnica elaborará uma notificaçâo para o Consórcio,
informando que o contrato está com baixa produtividade e que há 41 travessias liberadas para

execução, então não há impedimento para a execução do trabalho, vez que as demais (18

não liberadas) serão liberadas antes do término das demais execuções.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensâ a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Presídente

(Ata da 180Ê RD da MSG, rêaliada em 0i.07.2019)
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Diretoria:

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente
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Diretor Financeiro

Assistente de Diretoria

(Ata da 180Ê RD da MSG, realiuda em 01.07.2019)
J'J

Í

Convidados:


