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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 034/2020
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2020

I.  DATA, HORA e LOCAL:  24.06.2020,  às 09h,  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.055/2020 –  Aprovar o Aditamento n.º 001 ao Contrato
MSG n.º 010/2019,  firmado com Serrão Sociedade de Advogados,  a fim de prorrogar o
prazo de vigência por adicionais 12 (doze) meses, mantendo-se todas as demais condições
contratuais.  O prazo de vigência se encerrará em 27.06.2020 e, com a prorrogação ora
pleiteada,  passará  para  27.06.2021.  O  Contrato  possui  valor  global  de  R$  650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais), por demanda, e permanecerá inalterado;  2.  Assuntos
Gerais: 2.1. Decisão a respeito da proposta de honorários periciais apresentada nos autos
do processo n. 1001186-58.2017.8.26.0030, movido em face de Carlos Alberto Lambert, no
valor  de  R$10.000,00  (dez  mil  reais);  2.2  Aprovar  o  procedimento  apresentado  para  o
desfazimento de bens patrimoniais da MSG.  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS: 

1) PRD MSG.055/2020 –  O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. José Jurhosa
Junior, informou que o contrato com o escritório Serrão Advogados Associados, Contrato
MSG.010/2019,  tem por  objetivo  o  ajuizamento  e  condução  de causas  judiciais  de alta
complexidade, pelo prazo inicial de 12 (doze) meses de vigência, com o valor global de R$
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), por demanda. O Contrato, até o momento,
não teve nenhum pagamento, vez que não foram ajuizadas ações, contudo, tendo em vista
uma  possível  condenação,  por  parte  da  ANEEL,  em  processo  administrativo,  faz-se
necessária a manutenção do contrato para defender os interesses da MSG. A prorrogação
pretendida é por adicionais  12 (doze)  meses e se manterão todas as demais cláusulas
contratuais, inclusive de valor.  O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a
PRD MSG.055/2020;

2) Assuntos  Gerais:  2.1.  O  escritório  Sgarbi  &  Magalhães,  na  pessoa  de  seu
advogado  Bruno  Alvim,  informa  que  o  perito  nomeado  no  citado  processo  apresentou
proposta de honorários no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a elaboração do laudo
de avaliação definitivo  do imóvel  objeto  da  lide.  Esclareceu  que  os  honorários  periciais
provisórios  para  a  realização  da  avaliação  preliminar  foram  fixados  pelo  juízo  em  R$
2.000,00 (dois mil  reais),  no dia 07 de julho de 2017.  O perito solicitou o aumento dos
honorários  para  R$8.000,00,  quantia  aceita  e  depositada  judicialmente  por  MSG  em
08/09/2017.  Quanto  aos  valores  envolvidos  no  feito,  MSG  apresentou  oferta  inicial  de
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indenização pela constituição da servidão administrativa no valor de R$125.630,01 (cento e
vinte e cinco mil,  seiscentos e trinta reais e um centavo).  O perito apresentou avaliação
prévia no valor de R$432.614,58 (quatrocentos e trinta e dois mil seiscentos e quatorze reais
e cinquenta e oito centavos), montante depositado judicialmente pela MSG em 28/05/2018.
Tendo em visto o valor de indenização discutido no processo, bem como o montante de
honorários periciais quitados para a elaboração da perícia prévia, a proposta do perito para
elaboração de laudo pericial definitiva está coerente com os serviços a serem realizados e
histórico do processo. O prazo para manifestação quanto à proposta de honorários periciais
termina  no  dia  26  de  junho  de  2020.  O  Colegiado  de  Diretores,  por  unanimidade,
aprovou a proposta de honorários apresentada pelo perito, no valor de no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais). 2.2 A Diretora de Administração e  Compliance, Sra. Mariceli
Schmidt, informou que a MSG possui em seu patrimônio bens móveis, eletrodomésticos e
equipamentos  eletrônicos,  que  atualmente  se  encontram  em  desuso  considerando  seu
estado de conservação, seja ele por razões de ausência de peças para reposição, valor de
recuperação superior ao valor do equipamento, ou por não comportar mais utilidade para a
Companhia,  sendo  que  recentemente  foi  realizado  levantamento  de  informações  com
empresas para compra de móveis usados, o qual restou frustrado, pois a maior parte das
empresas  contatadas  informaram  que  em razão  da  pandemia,  não  estavam  adquirindo
nenhum tipo de mobiliário. Diante do exposto, considerando que o contrato de locação do
imóvel sede da MSG encerra-se em 15/07/2020 e precisa ser devolvido no estado original
de sua locação, acarretando serviços de reforma para pintura e retirada de drywall, e a fim
de se evitar futuro e eventual apontamento de irregularidade dos atos praticados para estas
atividades, propõe que o processo relacionado ao desfazimento desses bens seja realizado
levando-se em conta as seguintes etapas: elaboração de catálogo descritivo contendo todos
os bens, inclusive com fotos; aluguel de espaço para "Guarda-móveis" no Rio de Janeiro,
após realização de pesquisa de mercado a avaliação da conveniência da Administração da
MSG;  contratação  de  transportadora  para  transferência  dos  bens;  realização  dos
procedimentos inerentes à Chamada Pública para realização de alienação dos bens, com
elaboração de edital, publicação e demais atos que demandam prazos, não inferiores a 5
dias úteis, demandando da MSG um período, pelo menos, de 30 dias corridos, para que o
procedimento seja realizado de acordo com legislação e orientações advindas do Tribunal
de Contas do Paraná; e restando fracassada ou deserta a chamada pública para realização
de alienação, deverá a MSG iniciar procedimento de chamada pública para doação de bens.
O Colegiado de Diretores,  por  unanimidade,  autorizou o início dos procedimentos
necessários para o desfazimento de bens patrimoniais da MSG, caracterizados como
inservíveis.

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 
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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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