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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.

cN PJ/MF I 9.699.063/0001 -06/N I RE 33.3.0031 0924
ATA DA zo+" neuulÃo DA DIREToRIA

REALIZADA EM í2 DE NOVEMBRO DE 2Oí9

l. DATA, HORA e LOCAL: 12.11.2019, às 10:00h, 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, apenas para o item
4.1., os assistentes de diretoria, Srs. Diego Wilhelm Rocha e João Marcelo.

llt. COMPOSIÇÃO DA llíESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DT.044/2O19 - Propõe-se à Diretoria Executiva da MSG
aprovar o ressarcimento à Consorciada Cobra, empresa integrante do Consórcio lB, referente
aos custos inconidos com retrabalhos devido à Suspensão Temporária das atividades de
construção da LT 500 kV ltatiba - Bateias, ocorrida entre os meses de julho/2017 e julho/2018.

O valor a ser ressarcido é R$ 552.87A,75 (Quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e
setenta reais e dezoito centavos), com base em maio/2019.; 2, Assuntos gerais: 2.1.
Pagamento da Solicitação de Recursos no 701 da Avalicon, referente ao pagamento de
honorários periciais do processo 1001912-20.2016.8.26.0498, quetem como Réu Clarisse da
Gloria Moretti Sedenho e Usina Raizen, no valor de R$ 39.463,00 (trinta e nove mil,
quatrocentos e sessenta e três reais), referente ao valor apurado na perícia judicial prévia

como devido para indenizar as benfeitorias do arendatário na propriedade onde será
constituída faíxa de servidâo; 2.2.Pagamento da Solicitação de Recursos no 702 daAvalicon,
referente ao pagamento de honorários periciais do processo 100769&11.2016.8.26.0099, que

tem como Réu Antônio de Paula Lima, para realização de perícia definitiva, solicitada pela

MSG, a fim de apurar o valor devido para fins de indenização aos Réus pelas restrições de
uso impostas na propriedade deconentes de servidão de passagem e pelas benfeitorias
afetadas, no valor de R$ 7.380,00 (sete mil, trezentos e oitenta reais); 2.3. Pagamento da
Solicitação de Recursos no 703 da Avalicon, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos
reais), referente ao pagamento de honorários periciais do processo 1013386-
36.2017.8.26.0309, que tem como Réu Antonio Carlos Pela, para realizaçáo de perícia

definitiva, determinada pelo iuízo, uma vez que a perícia 'feita anteriormente era de natureza
prévia, apenas para fins de prévia imissão provisória na posse"; 2.4. Pagamento da Solicitação
de Recursos no 704 da Avalicon, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao
pagamento de honorários periciais do processo 1000288-66.2016.8.26.068, para realizaçâo
de nova perícia; 2.5. Decisão a respeito de apresentação de Apelação no processo no

1000862-56.2016.8.26.M98, que tem como Réu Cassiano Tera Simão, referente à Servidão
Administrativa para passegem de linha de transmissão de energia, com valor de preparo

estimado em R$ 9.376,84.; 2.6. Aprovação de alteração no Regulamento lnterno de
Licitaçôes e Contratos da MSG.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS :

1. PRD MSG.DT.O44[20í9 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, explicou que em
virtude do deslocamento do cronograma de obras da Contratada, muitos trabalhos precisarâm \i,l §"
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ser refeitos, especialmente os trabalhos de limpeza de faixa, desmatamento e recuperação
de acessos e sinalização. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
nísG.DT.044/20í9;

2. Assuntos Gerais: 2.1. Aassistente de diretoria, Sra. Katyani Ogura, informou que a MSG
recebeu e-mail daAvalicon, com a solicitação de recursos 701, no valor de R$ 39.463,00
(trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais), referente ao valor apurado na perícia
judicialprévia como devido para indenizaÍ as benfeitorias do anendatário na propriedade onde
será constituída faixa de servidâo, sendo certo que a expedição do mandado de imissão na
posse em favor da MSG fica condicionada ao depósito judicial do valor em questão. O
colegiado de diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR 7A1; 2.2. A
assistente de diretoria, Sra. Katyani Ogura, informou que a MSG recebeu e-mail da Avalicon,
com e solicitação de recursos 702, no valor de R$ 7.380,00 (sete mil, trezentos e oitenta
reais), referente ao pagamento de honorários periciais ). O colegiado de diretores, por
unanimidade, aprovou o pagamento da SR 702; 2.3. A assistente de diretoria, Sra. Katyani
Ogura, informou que a MSG recebeu e-mail da Avalicon, com a solicitação de recursos 703,
no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), referente ao pagemento de honorários
periciais). O colegiado de diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR 703;
2.4. A assistente de diretoria, Sra. Katyani Ogura, informou que a MSG recebeu e-mail da
Avalicon, com a solicitação de recursos 704, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente
ao pagamento de honorários periciais). O colegiado de diretores, por unanimidade,
aprovou o pagamento da SR 704; 2.5. A assistente de diretoria, Sra. Katyani Ogura,
informou que a MSG recebeu e-mail da Avalicon contendo a sentença referente ao processo
supracitado. A MSG apresentou oferta inicial de R$ 112.619,86 (base abril/2016) e o perito
apresentou avaliação definitiva no valor de R$ 234.421,00 (base março/2019), o qual foi
homologado pelo juiz. Eventual apelação acarretaria maiores valores à serem desembolsados
pela MSG em relação às custas processuais com a apelação (Valor de preparo estimado em
R$ 9.376,84), bem como o aumento de outros gastos como eventuais novos honorários
perícias (R$ 10.200,00 foi o valor dos honorários das perícias já realizadas), caso
conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de aumento do valor dos honorários
sucumbenciais caso a eventual nova perícia determine valor maior. Esclareça-se gue, em
2610812019, a MSG depositou em juízo, para fins de imissão na posse, o montante
R$ 219.107,00 (valor apurado na perícia judicial prévia). O Golegiado de Diretores, por
unanimidade, acata a orientação jurídica em não seguir com recurso de apelação; 2.6.
Aassistente de Diretoria, Sra. Katyani Ogura, apresentou uma sugestão de alteração ao RILC
da MSG, para fazer constar uma previsão de submissão, à Diretoria Executiva, de que
quaisquer mídias negativas que possam ocorrer após a celebraçáo do Contrato, com a
seguinte redação: "Ocorrendo fato posterior à celebração do Contrato, que acaffete risco de
imagem, mídia negativa ou implique à Contratada a situação de impedimento descrita no §
10, do subitem 7.1.15, deverá ser dado conhecimento à Diretoria Executiva, que determinará
o início de ações de acompanhamento para confirmação de que o contrato está efetivamente
sendo executado, sem acarretar riscos ao empreendimento". O colegiado de diretorer [, por
unanimidade, aprovou a alteração no RILC. t t
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Vl. ENCERRAITIENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessâo pelo tempo

necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes

Eduardo Henrique Garcia
Diretor Financeiro e Diretor de Contratos

(Atã da 2044 RD da MSG, realizada êm 12 11 2019)
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