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I.  DATA, HORA e LOCAL: 26.06.2020, às 10h, 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.054/2020 – Aprovar em seu nível de competência para 

posterior encaminhamento ao Conselho de Administração da Sociedade e Assembleia Geral 

Extraordinária, a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra 

Transmissão S.A., em razão da transferência da sede da MSG, inscrita no CNPJ nº 

19.699.063/0001-97, atualmente estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, pavimento 6, Botafogo, CEP 22270-000, para a 

Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Av. Jundiaí, 1184, 5º andar, Jardim Ana Maria, 

CEP 13.208-053, e da necessidade de adequação de atividades secundárias relacionadas às 

operações da Companhia; 2. PRD MSG.056/2020 – Aprovar em seu nível de competência e 

encaminhar para aprovação do Conselho de Administração da Sociedade, o Regimento 

Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Mata de Santa Genebra Transmissão 

S.A., a ser implementado nesta Companhia; 3. PRD MSG.057/2020 – Propõe-se à Diretoria 

Executiva aprovar a contratação, por meio de Dispensa de Licitação, da empresa SFM 

Engenharia para a prestação de serviços de engenharia para realização de pintura e retirada 

de drywall da sede da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., estabelecida no Rio de 

Janeiro, para devolução do imóvel. O valor máximo global para contratação será de 

R$ 17.684,80 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). O prazo 

de vigência contratual será de 60 (sessenta) dias; 4. PRD MSG.058/2020 – Tomar 

conhecimento sobre a deliberação das Acionistas a respeito da remuneração anual global dos 

administradores e encaminhar o assunto para deliberação do Conselho de Administração da 

Sociedade, sobre a distribuição da remuneração entre seus membros e a Diretoria, conforme 

estabelece o Art. 11, §2º do Estatuto Social da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.; 5. 

PRD MSG.059/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a contratação, por meio de 

Dispensa de Licitação, da empresa Top Quality Mudanças, para prestação dos serviços de 

transporte e locação de espaço para armazenamento de bens patrimoniais da MSG a serem 

desfeitos. O valor máximo global para contratação será de R$ 12.102,50 (doze mil, cento e 

dois reais e cinquenta centavos). O prazo de vigência contratual será de 90 (noventa) dias.  

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.054/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Santos, informou que foi aprovada, no passado, a transferência da filial de São Paulo para 

Jundiaí e a alteração da sede. Assim, para cumprir a governança interna, agora é necessário 

que se faça a alteração no Estatuto Social, para fazer constar a nova sede da MSG. O 
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Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, para 

posterior encaminhamento ao Conselho de Administração e Assembleia Geral, a PRD 

MSG.054/2020; 

 

2) PRD MSG.056/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Santos, informou que o Regimento Interno do CAE servirá para regulamentar as atividades 

do CAE e seu regramento, utilizando, como base, o regimento interno da Copel e outros 

benchmarking do setor elétrico. O Regimento traz o que foi deliberado pelas acionistas, em 

Assembleia, respeitando-se as regras da legislação e do Estatuto Social da MSG. Informou 

que, na primeira reunião do Conselho de Administração, deverão ser eleitos os membros do 

CAE, considerando 3 membros, sendo todos os membros, também, do Conselho de 

Administração. Assim, reitera a urgência de convocarmos uma reunião do CAD, para que o 

CAE seja eleito e implementado de fato. No que tange à dotação orçamentária, enfatizou que 

quando for estabelecido o orçamento para o exercício de 2021, deverá haver uma previsão 

orçamentária para o Comitê. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em 

seu nível de competência, para posterior encaminhamento ao Conselho de 

Administração, a PRD MSG.056/2020; 

 

3) PRD MSG.057/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Santos, informou que em continuidade ao processo de mudança, o contrato de locação do 

Rio de Janeiro prevê que precisamos devolver o imóvel da forma que o recebemos, fazendo-

se necessária a reforma, para devolução do imóvel. Caso não entregássemos nas condições 

recebidas, teríamos retenção da caução, que tem valor bem mais alto que o que ora se pleiteia 

a contratação. A Diretoria de Administração e Compliance tentou realizar várias cotações, mas 

muitas empresas cobravam para realizar a visita técnica, assim foram cotadas 3 empresas, 

sendo contratada a de valor mais baixo, com regularidade fiscal. O Colegiado de Diretores, 

por unanimidade, aprovou a PRD MSG.057/2020; 

 

4) PRD MSG.058/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Santos, informou que é atribuição estatutária do CAD fazer a distribuição da remuneração 

global da Administração. Em linhas gerais, informou que as acionistas não aprovaram o 

reajuste da remuneração e excluíram a gratificação de 1/3 de férias paga aos diretores, além 

de adequar a remuneração dos membros do CAD, CF e CAE. Como os membros do CAE 

serão, também, membros do CAD, acumulando as funções, as acionistas determinaram 

remuneração de 15% para os membros que estiverem acumulando as funções de CAD e 

CAE. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, tomou conhecimento da PRD 

MSG.058/2020 e aprovou seu encaminhamento ao Conselho de Administração da MSG; 

 

5) PRD MSG.059/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Santos, informou que os bens inservíveis precisarão ser desfeitos, mas a MSG precisará 

organizar uma chamada pública para alienação, e em caso de insucesso, será feita chamada 

pública para doação. Assim, como não faz sentido levar os itens em mudança, a DAC 

organizou o processo de contratação de locker, enquanto o processo de chamada pública 

será iniciado. Informou, ainda, que o valor incluiu o transporte dos itens inservíveis e sua 

D4Sign 23cb1b59-6b40-462a-981a-781d70900bd0 - 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 035/2020 

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2020 

 

 
(Ata da REDIR 035/2020 da MSG, realizada em 26.06.2020) 

3/3 

manutenção em espaço locado. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a 

PRD MSG.059/2020. 

 

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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