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l. DATA, HORA e LOCAL: 26.11.2019, às 10h, nâ Rua Voluntários dâ Pátria, n" í'13,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. coirPoslÇÃo DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DP.002,20í9 - Propóe-se à Diretorja Execuliva aprovar,

em seu nivel de competência, e encaminhar, ao Conselho de Administraçáo da MSG, a
indicação da Assistente de Diretoria, Sra. Gabriela Guêdes Motta, bem como sua
remuneração, no nivel 0'1, com salário atual de R$ 10.695,26 (Dez mil reais, seiscentos e
noventa e cinco reais e vintê e seis @ntavos); 2. PRD MSD.DF.0í3/2019 - Aprovar, em seu

nível de competência, e encaminhar para aprovaçáo do Conselho de AdministraÉo da

Sociedade, o Aditamento n.o 001 ao contrato n.ô 009/2019, Íirmado com a empresa Dressler

Contabilidade Empresarial S/S - EPP, oriundo do Pregão Presencial n.o 005/2019, visando
prorÍogar sua vigência pelo prazo 52 (cinquenta e dois) meses, com cláusula de morte

súbita e aviso prévio de 30 (trinta) dias, acres@ndo sêu valor em R$ 2.979.600,00 (dois

milhões e novecentos e setenta e nove mil e seiscentos reais), passando o contrato a ter o
valor total de R$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais) e prazo de
60 mesesi 3. PRD MSG.DF.0i5/20í9 - Aprovar, no seu nível de competência e encaminhar
para deliberação do Conselho de Administração da Sociedader (i) o aumento do Capital

Social Subscrito da Sociedade aprovado, passando o mesmo de R$ 1.219.000.000,00 (um

bilhâo e duzentos e dezenove milhões de reais), para R$ 1.253.'100.000,00 (um bilhâo e
duzentos e cinquenta e três milhóes e cem mil reais) mediantê â emissáo de 34.100.000
(trinta e quatro milhôes e cem mil) açóes ordinárias nominativas, sem valor nominal, com
preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, cabendo à acionista COPEL Geraçáo e
Transmissáo S.A. aportar o montante de R$ 17.084.100,00 (dezessete milhôes e oitenta e
quatro mil e cêm reais) e à acionista FURNAS Centrais Elétricas S.A. aportar o montante de
R$ '17.015.900,00 (dezessete milhões e quinze mil e novecentos reais) a ser realizado

atÍavés de aportes de cada acionista durante o mês de dezembro; e (ii) a convocaçáo, nos

termos do artigo 18 do Estatúo Social da Sociedade, de Assembleia Geral Extraordinária
para dêliberaí sobre a alteração do Estatuto Social da Sociedade para fazer constal- o novo

capital social subscrito e integralizado, após aporte das acionistas, de R$ 1 .253.100.000,00
(um bilhâo e duzentos e cinquênta e três milhões e cem milÍeais); 4. Assuntos gerais:4.í.
Pagamento da Solicitaçáo dê Recursos 707 da Avalicon, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil

reais), referente aos honorários periciais do proÍissional designado pelo.iuízo para realizar a
perícia definitiva. (Procêsso '100'1588-42.2016.8.26.0030 - Réus:Ana Maria Maciel Quinol e
seu marido, Nildo Gomes de Lima); 4.2. Pagamento da Solicitaçâo de Recursos 708 da

Avalicon, no valor de RS 8.000,00 (oito mil reais), referente aos honorários periciais do
profissional designado pelo juízo para realizar a pericia deÍinitúa. (PÍocesso 1001546-

27.2016.8.26.0030 - Réus: Carlos Alberto Lambert e outros); 4.3. Pagamento da Solicitação
de Recursos 710 da 
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âos honorários periciais do profissional deôignado pelo iuizo para realizar a perícia deÍinitiva.
(Procêsso 1000346-75.2016.8.2ô.0582 - Réus: Carlos Noboru Aoyagui ê Êlza Yoko Tanaka
Aoyagui); 4,4. Pagamento da Solicitaçáo de Recursos 711 da Avalicon, no valor de R$
6.560,00 (seis mil, quinhentos e sessenta reais), referente aos honoráÍios periciais do
prolissional designado pelo )uízo pa.a realizar a perícia definitiva. (Processo 100270'1-
09.2018.8.26.0123 - Réus: Maria José de Oliveira Azevedo e outros)t 4.5. Pagamento da
Solicitação de Recursos 712 da Avalicon, no valor de R$ 3.560,00 (três mil, quinhentos e
sessênta reais), referente aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para
realizar a perícia deÍinitiva. (Processo 1001472-A2"2016.8.26.0123 - Réu: Albert Charles
Martin); 4.6. Decisão a respeito de apresentaçáo de Apelaçáo no processo 1000395-
49.20'16.8.26.02 (Açâo de constituição de servidâo administrativa), pÍoposto pela MSG
em face de José Luiz da Silva e de sua esposa, Eliete Aparecida Guimeiro da Silva, com
valor de paeparo estimado em R$ 15.772,00 (quinze mil, setecentos e setenta e dois
reais). A MSG apresentou oferla inicial de R$ 83.616,97 (base seU2014) e o perito

apresentou avaliação definitiva no valor de R$ 394.300,00 (base junho/2016), o qual foi
homologado pelo juiz. Em adição, a MSG Íoi condenada ao pagamento (i) das custas e
despesas pÍgcessuais, (ii) dos honorários sucumbenciais Íixados em 2,5olo sobÍe a diferença
entre a oferta inicial coíigida e a indenizaÉo ora lixada e (iii) dos honorários contratuais no

montante de 10% sobre a diferença obtida na peícia do juizo. Eventual apelação acanetaria
maiores valores a serem desembolsados pela MSG em relaçáo às custas processuais com
a apelação, bem como o aumento de outros gastos como eventuais novos honorários
perícias, caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de aumento do valor dos
honorários sucumbenciais, caso a eventual nova perícia deteÍmine valor maior.

V. ASSUNTOS TR,ATADOS/DELIBERADOSJ

í. PRD MSG.DP.00Z20Í9 - O Diretor-presidente, Sr José Jurhosa Junior, informou
que se trata de contratação para assumir a vaga que será deixada peto assistente de
diretoria, Sr. Diego Rocha. A indicada é Éngenheira Ambiental, com vasta experiência do
empreendimento, pois já prestou servigo, por 6 anos, para o Sistema PRI Engenharia, como
Engenharia do proprietário da MSG. A indicada desenvolverá as atividades relacionadas ao
envio de relatórios à ANEEL, atividade que desempenhava enquanto prestava serviço à

MSG, auxiliará a Diíetoria Técnica na análise das mediçôes dos serviÇos prêstados pelos
Consórcios, acompanhamento e áualizaçáo do cronograma de obras para alimentar o Bl do
empreendimento, dentre outras atividades que não podem seÍ assumidas
concomitantemente com as atividades de outro assistente. O colegiado de Direlores, por
unanimidade, aprcvou a PRD irSG.DP.00Z20í9;

2. PRD iilSD.DF.0í3/2019 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, mencionou quê a
PRD sglicita autorização para prorrogar os contratos em 52 meses, sem acrêscimo de valor
mensal, aumentando o valor do contrato apênas em virtude da extensão do prazo

contratual, que passaÉ dê I meses para 60 meses. A DressleÍ presta um excelente serviço. ,
Além disso também presta seryiço a outras SPES das acionistas da MSG. Assim solicita a i,v\ +"
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autorização para pÍorrogação do píazo contratual, até o limite legal de 60 meses. O
colegiado de Diretores, por unanimidadê, aprovou a llrSG-DF.oí 3/20í 9;

3. PRD MSG.DF.0í5/20í9 - O Diretor Financeiro, Sr Eduardo carcia, explicpu que a
PRD solicita autorização para o aporte das acionistas, já previsto no PN-6. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a irSG.DF,oí5120í9;

4. Assuntos Gerais: 4.1. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,
inÍormou que se trata de pagamento de honorários periciais no processo em comento. O
colegiado de Dirêtores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR-707;4.2. A
assistentê de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que se trata de pagamento dê
honorários periciais no processo em comento. O colegiado dê Diretorês, por
unânimidade, aprovou o pagamento da SR-708; 4.3. A assistente de diretoria, Sra. Marina
Lima NoguêiÍa, informou que se trata de pagamento de honorários periciais no processo em
comento. O colegiado dê Dirêto.ês, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR-
71Oi 4.4, A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira. iníormou que se trata de
pagamento de honorários peÍiciais no processo em comento. O colêgiado de Diretores,
por unanimidade, aprovou o pagamênlo da SR-71í; 4,5. A assistente de diretoria, Sra.
Marina Lima Nogueira, informou que se trata de pagamento de honorários periciais no
processo em comento. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o
pagamento da SR-7í2; 4,6, A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, infoÍmou
que, em 24106/2016, a MSG depositou em juízo, para Íins de imlssâo na pose, o montante
R$ 394.900,00 (valor apurado na perícia judicial prévia). Os Réus desconstituíram os
advogados que os representavam, tendo em vista que estes requereram, em nome
daquêles, o levantamento do valor depositado, pâra Íins de imissão provisória dâ posse.

Diante da desconstituiÉo, os advogados requereram que sejam reservados e retidos os
honorários contratuais na proporção de 10% sobre a indenização e o juiz determinou que a
MSG efetuê o pagamento de honoÍários contratuais de 10%, valor que não deveria ser
arcado pela MSG. Contra a sentênça, a MSG opôs embargos dê declaraçâo apeÍas "para

suprir a omissão apontada e autorizar a Embargante a fazer uso das yras de acesso
existentes no imóvele pelas guá,,:s a pêssagem é necessária para que se possa alcançar a
íaixa de teffas que é objeto da seNídão administrativa' , sem quêstiona. a determinaÇáo de
pagamento de honorários contratuais. O Colêgiado de Diretores, tendo êm vistâ a grande
difêrença entre o valor da perícia inicial e o valor da pericia dêtinitiva, bem como
inconÍomada com a decisão judicial que determinou o pagamento, pêla IíSG, de
honorários contÍatuak de 10%, deliberou por apresentar apelação no Processo em
referência.
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Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havêndo a tratar, foi suspensâ a sessâo pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos
componentes da À.Iesa e Diretores presentes. ,. )[r I1,
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Júnior

Diretor Financeiro e Diretor de Contratos
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José Jurhosa Jú
Díretor-Prêsi
Administração
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