
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 029/2020
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2020

I.  DATA, HORA e LOCAL: 10.06.2020, às 11:00h, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

II. PRESENÇA:  Totalidade  dos  Membros  da  Diretoria,  sendo  que  todos  os  diretores
participaram por videoconferência, conforme deliberação constante da REDIR 011/2020, em
virtude do plano de contingências aplicado em razão do Covid-19. 

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

IV. ORDEM DO DIA:  1. PRD MSG.048/2020 –  Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a
contratação, por meio de Dispensa de Licitação, da empresa Granero Transportes, para a
prestação de serviços de mudança comercial e transporte rodoviário. O valor máximo global
para contratação será de R$ 28.356,76, (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e
setenta e seis centavos). O prazo de vigência contratual será de 60 (sessenta) dias; 2. PRD
MSG.050/2020 - Aprovar o Aditamento n.º 002 ao Contrato MSG n.º 007/2019, firmado com
a  AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP, a fim de permitir  a
locação de espaço em nuvem para migração temporária do servidor de arquivos e AD da
MSG para a nuvem da AEON dentro do datacenter Century Link, acrescendo o valor de R$
11.800,00 (onze mil e oitocentos reais),  o que equivale a 3,33% (três vírgula trinta e três por
cento) do valor global do contrato. Com a celebração do aditivo em questão o valor global do
contrato passará de R$ 353.600,00 (trezentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais) para
R$ 365.400,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais); 3. Assuntos Gerais:
3.1. Aprovação de Pagamento MSG.006/2020, no valor de R$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos
e noventa reais), referente aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para
realizar a perícia definitiva. (Processo 1000576-93.2017.8.26.0514- Réu: PIN Agropecuária
Ltda.);  3.2. Aprovação de Pagamento MSG.007/2020, no valor de R$ 5.950,00 (cinco mil,
novecentos e cinquenta reais), referente aos honorários periciais do profissional designado
pelo  juízo  para  realizar  a  perícia  definitiva.  (Processo 1014774-08.2016.8.26.0309-  Réu:
Eduardo Antônio Meirelles Picchi e outros);  3.3. Aprovação de Pagamento MSG.008/2020,
no valor de R$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais), referente aos honorários
periciais do profissional designado pelo juízo para realizar a perícia definitiva.  (Processo
1001736-26.2016.8.26.0309  -  Réu:  Calixto  Participações  Ltda.);  3.4. Aprovação  de
Pagamento  MSG.009/2020,  no  valor  de  R$  15.050,00  (quinze  mil  e  cinquenta  reais),
referente aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para realizar a perícia
definitiva. (Processo 1028660-77.2016.8.26.0114 - Réu: Jorge Wallace Simonsen Júnior e
outro); 3.5. Aprovação de Pagamento MSG.010/2020, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais),  referente aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo
para  realizar  a  perícia  definitiva.  (Processo  1000864-26.2016.8.26.0498  -  Réu:  Vepar
Empreendimentos e Participações Ltda. e outros);  3.6. Solicitação de suspensão do prazo
para  conclusão  do  Processo  Administrativo  2019.01020,  contado  de  17.03.2020  até
31.07.2020; 3.7. Entrega do mobiliário de Furnas; 3.8. Transferência da Filial de São Paulo
para Jundiaí; 3.9. Definição do Layout da sede em Jundiaí; 3.10. Contratação do serviço de
apoio administrativo; 3.11. Comitê de Auditoria Estatutário; 3.12. Procedimentos de viagens;
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3.13. Regulamento de benefícios da MSG – Deliberação da AGO;  3.14. Negociação do
contrato de aluguel em Jundiaí Vs. Retirada de móveis pelo proprietário;  3.15 Adesão ao
mecanismo de Standstill, junto ao BNDES; 3.16. Desligamentos nas linhas da MSG.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS: 

1) PRD  MSG.048/2020  –  A  Diretora  de  Administração  e  Compliance,  Sra.  Mariceli
Santos, informou que a MSG recebeu 5 transportadoras para dar cotação e algumas delas
eram microempreendedores, muitos sem autorização do Sistema de Transporte. A cotação
foi negociada e o valor da proposta foi reduzido. Assim, após a finalização do processo,
chegou-se a valores muito próximos entre os consultados, porém as demais empresas não
apresentaram as certidões de regularidade fiscal  válidas,  sendo a Granero a única  que
apresentou a documentação completa.  A Contratação se concretizará agora,  num prazo
mais  curto,  tendo  em vista  o  cronograma de  mudança  da  MSG,  que  deverá  efetivar  a
mudança até o final de junho. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a
PRD MSG.048/2020;

2) PRD MSG.050/2020 – O Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, informou sobre a
importância do aditamento para que a MSG possa fazer a transferência dos arquivos que
constam no servidor da Sociedade. Hoje, a MSG possui um servidor físico, contudo se ele
for desligado, na data da mudança, a Empresa não consegue passar alguns dias, até se
estabilizar em Jundiaí, sem acesso aos documentos e à rede da MSG, assim se trata de
continuidade do serviço de TI,  durante a mudança para  a nova sede. O Colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.050/2020;

3) Assuntos  Gerais:  3.1.  A  assistente  de  diretoria,  Sra.  Marina  Lima  Nogueira,
informou  que  a  MSG  apresentou  oferta  de  R$  905.191,17  (base  set/2014)  e  o  perito
apresentou avaliação prévia no valor de R$ 1.247.552,50 (base jul/2017). Esclareceu ainda
que, em fevereiro/2018, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo
prévio  para  fins de imissão na posse.  Em adição,  informou que os  honorários  periciais
fixados para realização da perícia prévia foram no valor de R$ 35.800,00. O Colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da AP MSG.006/2020, no valor de
R$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais); 3.2.  A assistente de diretoria, Sra.
Marina Lima Nogueira,  informou que a MSG apresentou oferta de R$ 302.444,81 (base
set/2014)  e  o  perito  apresentou  avaliação  prévia  no  valor  de  R$  2.095.300,00  (base
abril/2017). Esclareceu ainda que, em 14/01/2019, a MSG depositou em juízo o montante do
valor encontrado no laudo prévio, para fins de imissão na posse. Em adição, informou que
os  honorários  periciais  fixados  para  realização  da  perícia  prévia  foram no  valor  de  R$
7.810,00. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da AP
MSG.007/2020, no valor de R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais); 3.3.
A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta
de R$ 320.418,03 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$
3.873.000,00 (base jun/2017). Esclareceu ainda que, em agosto/2018, a MSG depositou em

(Ata da REDIR 029/2020 da MSG, realizada em 10.06.2020)
2/5

D4Sign fe698bf0-3405-4bf1-a027-72de4bbae661 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 029/2020
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2020

juízo o montante do valor encontrado no laudo prévio para fins de imissão na posse.  Em
adição, informou que os honorários periciais fixados para realização da perícia prévia foram
no  valor  de  R$  7.400,00.  O  Colegiado  de  Diretores,  por  unanimidade,  aprovou  o
pagamento  da  AP MSG.008/2020,  no  valor  de  R$ 9.890,00  (nove  mil,  oitocentos  e
noventa reais); 3.4.  A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a
MSG apresentou oferta de R$ 351.582,97 (base set/2014) e o perito apresentou avaliação
prévia no valor de R$ 822.004,52 (base set/2017). Esclareceu ainda que, em fevereiro/2018,
a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo prévio para fins de
imissão na posse. Em adição, informou que os honorários periciais fixados para realização
da  perícia  prévia  foram  no  valor  de  R$  18.000,00. O  Colegiado  de  Diretores,  por
unanimidade, aprovou o pagamento da AP MSG.009/2020, no valor de R$ 15.050,00
(quinze mil e cinquenta reais); 3.5. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,
informou  que  a  MSG  apresentou  oferta  de  R$  256.161,76  (base  set/2014)  e  o  perito
apresentou avaliação prévia no valor de R$ 419.958,00 (base ago/2016). Esclareceu ainda
que, em agosto/2016, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo
prévio  para  fins de imissão na posse.  Em adição,  informou que os  honorários  periciais
fixados para realização da perícia prévia foram no valor de R$ 4.000,00.  O Colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da AP MSG.010/2020, no valor de
R$  4.500,00  (quatro  mil  e  quinhentos  reais);  3.6.  A  Comissão  de  averiguação  do
Processo  administrativo  2019.01020  encaminhou  à  Diretoria  Executiva  uma  folha  de
despacho, onde solicita a suspensão do prazo para conclusão do processo administrativo
em comento, a contar de 17.03.2020, até 31.07.2020, retomando a contagem do prazo a
partir de 01.08.2020, fundamento seu pleito, em breve síntese, na quantidade de trabalho
que  dois  membros  da  comissão,  dentre  eles  a  presidente,  assumiram,  em  razão  da
mudança da sede para a cidade de Jundiaí, e da dificuldade da comissão em se reunir e
analisar os documentos, ante a Pandemia do Covid-19, que estabeleceu trabalho remoto a
partir de 17.03.2020. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a suspensão
do prazo para conclusão do Processo Administrativo 2019.1020, a partir de 17.03.2020
até  31.07.2020,  retomando a  contagem do prazo  em 01.08.2020;  3.7.  A Diretora  de
Administração e Compliance, Sra. Mariceli Santos, mencionou que o contrato de aluguel da
sede  do  Rio  vence  15.07.2020  e  que  será  necessário  fazer  uma  contratação  de
transportadora para fazer a mudança e devolução do mobiliário de Furnas; 3.8.  A Diretora
de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Santos, mencionou que a MSG ainda não fez
a troca do CNPJ por causa da dependência do aval da prefeitura de Jundiaí com relação ao
estabelecimento da MSG no endereço informado. Após a aprovação da prefeitura local, será
submetido  à  Diretoria  o  pleito  de  transferência  da  filial  ou  de  criação  de  novo  CNPJ.
Informou,  ainda,  que  o  assunto  está  sendo  analisado  pela  empresa  de  contabilidade,
Dressler; 3.9.  O Diretor-presidente, Sr. José Jurhosa Junior, mencionou que recebeu o e-
mail  da DAC com os dois layouts propostos.  Ponderou que,  hoje,  na MSG, não há um
espaço reservado para assuntos que são sigilosos, assim sugere que haja um espaço onde
os diretores possam tratar  assuntos prioritários e sigilosos.  Desta feita,  prefere o layout
número  1.  O  Diretor  Técnico,  Sr,  Joerlei  Carvalho,  mencionou  que  ambos  os  layouts
precisariam de adaptação da equipe. Mencionou, ainda, que quando da visita técnica, foi
verificado que a sala de reunião possui isolamento acústico, sendo o único ambiente onde a
diretoria  poderá  ter  privacidade,  assim indica  o  layout  2  como o  mais  indicado  para  a
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estrutura de funcionários da MSG. A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli
Santos, mencionou que a SPE possui uma atividade de estar próximo da equipe, que tem
número  reduzido  de  pessoas.  Assim,  se  os  diretores  ficarem  longe  da  equipe,  haverá
prejuízo  à  produtividade.  No  que  tange  à  privacidade,  não  vê  problema  nos  diretores
usarem, se necessário, a sala de reunião para tratar assuntos sigilosos. Desta feita, indica o
layout 1, onde cada diretor fica próximo à sua equipe. O Diretor Financeiro e de Contratos,
Sr.  Eduardo  Garcia,  mencionou  que  sugere  a  escolha  do  Layout  1.  O  Colegiado  de
Diretores deliberou pela escolha do Layout 1 para definição das distribuições das
estações  de  trabalho; 3.10.  A  Diretora  de  Administração  e  Compliance,  Sra.  Mariceli
Santos,  mencionou  que,  hoje,  a  MSG  possui  contrato  de  terceirizados  com  a  Veent.
Contudo, ante a mudança para Jundiaí, será necessário realizar uma nova contratação de
empresa  que  disponibilize  a  mão  de  obra  terceirizada  em  Jundiaí.  Assim,  solicita  aos
diretores que respondam ao e-mail que foi enviado ontem, questionando qual a quantidade
de pessoas necessárias à execução dos serviços de cada diretoria. Ressaltou que temos
um prazo curto para lançar o edital, tendo em vista que o contrato da Veent só poderá ser
finalizado quando da contratação da nova empresa; 3.11.  A Diretora de Administração e
Compliance, Sra. Mariceli Santos, mencionou que, com a realização da 36ª AGE, que será
realizada  sexta-feira,  12.06.2020,  a  MSG  possuirá  um  Comitê  de  Auditoria  Estatutário
próprio,  assim a  MSG precisará  elaborar  um regimento  interno  do  CAE.  A Diretoria  de
Administração e Compliance irá elaborar o regimento interno do CAD e o apresentará na
próxima reunião de Diretoria Executiva. Informou, ainda, que a DAC também irá elaborar um
regimento interno para o Conselho de Administração; 3.12.  A Diretora de Administração e
Compliance, Sra. Mariceli Santos, informou que será necessário fazer uma reformulação na
política  de  procedimentos  de  viagens,  para  adequar  à  realidade  da  nova  sede,  assim
elaborará, e submeterá à Diretoria Executiva, até o início de julho, o novo procedimento de
viagens reformulado; 3.13. A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli Santos,
informou que a 6ª AGO deliberou sobre a remuneração global dos administradores e um dos
pontos do regulamento de benefícios é a concessão de 1/3 de férias, contudo o benefício foi
retirado,  assim  o  regulamento  de  benefícios  precisará  ser  reformulado.  Ademais,  é
atribuição estatutária do CAD aprovar a distribuição do valor entre os administradores, assim
se fará necessário convocar uma reunião do Conselho de Administração para aprovação da
distribuição da remuneração; 3.14. A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli
Santos, mencionou que,  na forma como o mobiliário está disposto hoje,  as estações de
trabalho são bancadas, assim será necessário realizar adequações, para que não haja um
contato  físico  tão  próximo entre  os  funcionários.  Informou,  ainda,  que  o  proprietário  do
imóvel mencionou que iria retirar alguns dos móveis do espaço. O Diretor Financeiro, Sr.
Eduardo Garcia, mencionou que, na negociação da locação, ficou definido que o imóvel
permaneceria com o mobiliário e este foi um dos fatores determinantes para a escolha do
espaço.  A Diretora  de Administração e  Compliance,  Sra.  Mariceli  Santos,  informou que
solicitou  à  assistente  de  diretoria,  Sra.  Katyani  Ogura,  que  faça  o  levantamento  da
formalização da negociação, vez que, se não foi formalizado que o imóvel estará mobiliado,
far-se-á  necessária uma nova negociação de valores, posto que a MSG precisará alugar
mobiliário;  3.15. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou que recebeu hoje, do
BNDES,  a formalização da aprovação da adesão da Mata de Santa Genebra ao mecanismo
de  standstill.  3.16. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou à Diretoria Executiva
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que houve desligamentos nas linhas da MSG, na madrugada do domingo, resultantes de
falhas no processo de monitoramento das instalações. Ademais, informou que a Contratada
para o serviço de Operação e Manutenção, Copel Geração e Transmissão, tardou em avisar
para a MSG aproximadamente 13 (treze) horas. Mencionou que se a MSG estivesse fora do
período  de  isenção,  este  desligamento  poderia  gerar  uma  perda  financeira  de,
aproximadamente,  R$  2,5  milhões,  assim se configura  como uma falha gravíssima e  a
Contratada  deverá  ser  notificada  quanto  à  falha  na  prestação  do  serviço.  O  Diretor-
presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior, informou que manterá contato com a Copel
para reportar o assunto e solicitar providências. 

VI. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a
Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, surtindo todos os
seus efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles que participaram da reunião
remotamente. 

Mesa:

______________________________      ______________________________
José Jurhosa Júnior                                           Marina Lima Nogueira 
Presidente              Secretária

Diretoria:

______________________________        ______________________________
José Jurhosa Júnior                                            Eduardo Henrique Garcia    
Diretor-Presidente   Diretor Financeiro
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário                 Diretor de Contratos                    
               

                                                 
______________________________        ______________________________
Joerlei Carvalho Alves                                         Mariceli Schmidt dos Santos    
Diretor Técnico                                                    Diretora de Administração e Compliance 
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7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 10 de junho de 2020, 15:44:36

ATA REDIR 029.2020 - 09.06.2020 - PRD MSG.048.2020_PRD MSG.050.2020_AP
006.2020_AP 007.2020_AP 008.2
Código do documento fe698bf0-3405-4bf1-a027-72de4bbae661

Assinaturas
jose jurhosa junior
jurhosa@msgtrans.com.br
Assinou
Eduardo Henrique garcia
eduardo.garcia@msgtrans.com.br
Assinou
Joerlei Carvalho Alves
joerlei@msgtrans.com.br
Assinou
Mariceli Schmidt dos Santos
mariceli.santos@msgtrans.com.br
Assinou
Marina Lima Nogueira
marina@msgtrans.com.br
Assinou

Eventos do documento

10 Jun 2020, 13:35:49
Documento número fe698bf0-3405-4bf1-a027-72de4bbae661 criado por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta
49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email :marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM:
2020-06-10T13:35:49-03:00

10 Jun 2020, 13:36:40
Lista de assinatura iniciada por MARINA LIMA NOGUEIRA (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1). Email:
marina@msgtrans.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-10T13:36:40-03:00

10 Jun 2020, 13:36:49
MARINA LIMA NOGUEIRA Assinou (Conta 49c3aced-87c7-42b0-bfa5-fc1c3f031ce1) - Email:
marina@msgtrans.com.br - IP: 179.218.196.247 (b3dac4f7.virtua.com.br porta: 50092) - Documento de
identificação informado: 030.663.364-76 - DATE_ATOM: 2020-06-10T13:36:49-03:00

10 Jun 2020, 14:15:28
MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS Assinou (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email:
mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 191.177.185.57 (bfb1b939.virtua.com.br porta: 61146) - Documento de
identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2020-06-10T14:15:28-03:00
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informado: 878.777.598-00 - DATE_ATOM: 2020-06-10T14:22:52-03:00

10 Jun 2020, 14:39:49
EDUARDO HENRIQUE GARCIA Assinou - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 152.249.198.169
(152-249-198-169.user.vivozap.com.br porta: 4190) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72 -
DATE_ATOM: 2020-06-10T14:39:49-03:00

10 Jun 2020, 15:33:28
JOSE JURHOSA JUNIOR Assinou (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email:
jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 177.12.43.129 (fttx-1771243129.usr.predialnet.com.br porta: 20264) - Documento
de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM: 2020-06-10T15:33:28-03:00

Hash do documento original
(SHA256):9f9b80edce2d698e6f5204833ca88a2d87b9192a74f110eae8bfe4d40ee665f3
(SHA512):eb456b81c3cee9e67cf288d0e91e07cea89484437c7bd65f819123337bd08b79a75aa9f01dc29488831009678a85f74b3eb7b37560cd8a494c671d90edace301

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
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