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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÁo §.A.
CNPJ/MF í9.699.063/0001 -06/NIRE 33.3.0031092-4

arA DA lo2e REUNrÃo DA DTREToRTA

REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2019

l. DATA, HORA e LOCAL: 17.07.2019, às 10:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no'l'13,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

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

lV. ORDEIi DO DIA: í. PRD MSG.DAC.014|2019 - Propõe-se à Direioria Executiva aprovar
oAditamento n o 003 ao Contrato MSG n.o 009/20'17, firmado com a empresâ Telêfônica Brasil
S.4., que tem por ob,êto a pronogação da vigência por mais 12 (doze) meses, mantêndo-se
as condições atuais e o valor de R$ 69.084,00 (sessenta e nove mil e oitenta e quatro rêais),
passando o valor total do Contrato é de R$ 2O7.252,OO (duzentos e sete mil duzêntos e
cinquenta e dois reais); 2. Assuntos Gerais: 2.1. lnstauração de Processo Administrativo para
apuração de responsabllidade - Carrara; 2.2. lnstauração de Processo Administrativo para
apuraçáo de responsabilidade - GE; 2.3. lnstauração de Processo Administrativo para
apuração de responsabilidade - ELIN; 2.4, Medidas adicionais de segurança das LTs (Elin e
tB)

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBER,ADOS:

í. PRD ÍUSG.DAC,014[2019 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que se trata do contrato para os telefones móveis, que já possui três anos
e quê pretêndemos renovâr com as mesmas condiçÕes do contrato antêrior. Explicou, ainda,
que não se gasta o valor de R$ 69.084,00 (sessenta e nove mil e oitenta e quatro reais), que
é apenas valor estimado. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a
MSG.DAC.0,t4l2019;

2. Assuntca Gerais: 2.1. O Diretor-técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que a Carrara
inadimpliu o contrato parâ execução ê supressáo vegetal, mas até hoje, apesar de várias
notificaçôes enviadas, náo foÍ instaurado um processo administÍativo formâ|. Assim, solicita a
autorização da Diretoria Executiva para a instauração do referido pÍocesso. O colegiado de
diretores, por unanÍmidade, aprovou a instauração de processo administrativo e
nomêia, como comissão para instruir o procêsso, os assislentes de diretoria, Srs.
Thiago Carvalho, presidente da comissão, Carolina Salcedo, membro da comissão, e
Kelly Gomes, membro da comissão; 2.2. O Diretor-técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou
que foi autorizado, pela Diretoria Executiva, a abêrtura de processo de expedientê parâ coleta
de informações rêferente ao inadimplemento da GE, no que tange ao atraso na entrega da
obra. Assim, solicita a instauração de processo administrativo para apuraçáo de
responsabilidade e possível aplicaçâo de penalidades. O colegiado de diretores, por
unanimidade, aprovou a instauração de processo administrativo ê, em virtudc da
complexidade do contrâto, nomeia, como comissão pera instruir o processo, os
assistentês de díretoria, Srs. Thíago Carvalho, prêsidênte da comissão, Ricardo Rocha,
membro da comissão, Diego YUilhelm, membro da comissão, e Kelly Gomes, membro
da comissão; 2.3. O Diretor-técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que o Consórci, 
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÂo S.A,
CNPJ/MF í 9.699.063/000Í-06/NrRE 33.3.0031 092-4

ATA DA í82a REUNIÃo DA DIREToRIA
REALIZADA EM í7 DE JULHO DE 2019

encerrou seu prazo de execução no dia 12 de julho de 2019, conÍorme cronograma aprovado
no 20 aditamento, referente ao Contrato MSG 005/20015. No dia 08 de julho de 2019 foi
enviada a conespondência MSG.ET.754I2019, em que foi informado do encerramento do
prazo de execução, sem resposta, até o momento. Assim, estando inadimplente, solicita
autorizaçâo da Diretoria Executiva para instauração dê processo administrativo para apuração
de rêsponsabilidade e possível aplicação de penalidades. O colegiado de dirêtorê§, por
unanimidade, aprovou a instauração de pÍocesso administÍativo e, em virtude da
complexidadê do contrato, nomeia, como comissão para instruir o processo, os
assistentes de diretoria, Srs. Thiago Garvalho, pÍêsidênte da comissão, João lUlarcelo,
membro da comissão, AndÉ Figueiredo, membro da comissão, e llmar Vieira, mêmbro
da comissão; 2.4. O diretor{écnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que está buscândo,
junto aos órgáos públicos, apoio para resoluçáo do problema. O diretor-presidente interino,
Sr. Gilmar Schwanka ressaltou, contudo, que a responsabilidade em mantêr a segurança das
linhas é das êmpresas contratadas. O diretor-técnico mencionou que as empresas estão
acionando os seguros e estão repondo todo o material que foi roubado, contudo está
ajudando, via contato com os órgãos de segurança, parâ viabilizar que o interesse da MSG
seja atendido, que é a conclusáo da obra.

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.

Secretária
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