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I.  DATA, HORA e LOCAL: 20.10.2020, às 10h, na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar – 

Anhangabaú, Jundiaí-SP. 

 

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, e, como convidados, o Sr. Felipe 

Suarez, assistente da Diretoria Financeira da MSG, este apenas no que se refere ao item 4.1.; 

as Sras. Marilia Bassan, Odenir Nepomuceno, Marlene Ferreira e o Sr. João Melo, todos da 

Auditoria Interna da Copel, estes apenas no que se refere ao item 4.2, sendo que todos os 

presentes 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.093/2020 – Aprovar o Aditamento 002 ao Contrato MSG nº 

022/2018, firmado com a empresa Telefônica Brasil S.A., relativo prestação de serviços de 

telefonia fixa comutada local e de longa distância nacional, para chamadas originadas por 

entroncamento digital com 15 troncos simultâneos, com serviço de Discagem Direta a Ramal 

(DDR), e fornecimento de link de acesso dedicado à Internet de, no mínimo, 50 Mbps para 

MSG, a fim de prorrogar o prazo de vigência por adicionais 24 (vinte e quatro) meses, 

passando sua vigência para o dia 01/11/2022, bem como alterar o endereço de instalação da 

sede da MSG e, consequentemente, alterar o novo número DDR para 11 44978250. O 

Contrato aditado passará a ter o valor anual de R$ 34.176,00 (trinta e quatro mil e cento e 

setenta e seis reais), passando o valor global para R$ 142.752,00 (cento e quarenta e dois 

mil, setecentos e cinquenta e dois reais), com vigência total de 48 meses; 2. PRD 

MSG.094/2020 – Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o Aditamento n.º 002 ao Contrato 

MSG n.º 008/2020, firmado com a TOP QUALITY MUDANÇAS LTDA, que tem por objeto a 

prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias, com cláusula de 

morte súbita, equivalente ao valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como alterar 

o endereço da sede da MSG para a cidade de Jundiaí/SP. O Contrato, cujo valor global atual 

é de R$ 16.102,50 (dezesseis mil, cento e dois reais e cinquenta centavos), com a celebração 

do aditivo em questão passará ao valor total de R$ 20.102,50 (vinte mil, cento e dois reais e 

cinquenta centavos). Com a prorrogação ora proposta, o termo final da execução de 03 de 

novembro de 2020 para 02 de janeiro de 2021 e o termo final de vigência do contrato passará 

de 03 de dezembro de 2020 para 01 de fevereiro de 2021, totalizando 210 dias de prestação 

do serviço, respeitando-se assim o limite de 60 (meses) previsto no art. 71 da Lei 

13.303./2016; 3. PRD MSG.096/2020 – Aprovar o plano e o protocolo de retorno às atividades 

presenciais no âmbito da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., o qual visa estabelecer 

medidas protetivas que devem ser assumidas para a manutenção da saúde e segurança no 

ambiente de trabalho; 4. Assuntos Gerais: 4.1. Demonstrações Financeiras do 3º 

Trimestre de 2020 – Tomar conhecimento, com base no uso de suas atribuições conferidas 

pelo Estatuto Social da Mata de Santa Genebra, das Demonstrações Financeiras referentes 

ao 3º trimestre de 2020, devidamente auditadas, cujo parecer da Auditoria Independente não 

apresenta ressalvas, e aprovar seu encaminhamento ao Conselho de Administração da 

Sociedade; 4.2. Relatório da Auditoria Interna; 4.3. Decisão a respeito de apresentação de 
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Apelação no processo 1002574-62.2016.8.26.0666, proposto pela MSG em face de 

Elisangela Mendes Sarpa e Outros, destinado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

com valor de preparo de R$ 772,98, contra sentença que julgou parcialmente procedente a 

Ação de Constituição de Servidão Administrativa fundada em Declaração de Utilidade Pública 

proposta pela MSG. Prazo fatal para interposição do recurso: 30/10/2020. 

  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG 093/2020 - A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, informou que se trata de contrato de telefonia e internet, com custo atual anual de 

R$ 37.200,00, assim a prorrogação se mostrará mais vantajosa, vez que as demais 

operadoras cobrariam custo de instalação, além da Operadora atual ter reduzido seu valor 

global. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG 093/2020; 

 

2) PRD MSG 094/2020 - A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, informou que se trata do contrato para guardar os bens inservíveis da MSG, até que 

seja concluído o processo de desfazimento. As atividades da Comissão estão em andamento, 

contudo o processo não será concluído nos próximos 10 dias, então se faz necessária a 

prorrogação contratual. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, a PRD MSG 

094/2020; 

 

3) PRD MSG 096/2020 - A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, realizou apresentação sobre o protocolo de retorno às atividades presenciais, 

destacando todas as medidas de segurança e higiene no ambiente de trabalho. O Colegiado 

de Diretores, por unanimidade, aprovou, a PRD MSG 096/2020; 

 

4) Assuntos Gerais: 4.1. O assistente da Diretoria Financeira, Sr. Felipe Suarez, realizou 

apresentação sobre as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre, ressaltando que não 

houve muitas alterações em relação ao trimestre anterior, contudo destacou a entrada em 

Operação Comercial de algumas linhas, com aumento do recebimento da RAP, alterando o 

“clientes a receber” e, no passivo, destacou o aumento das obrigações fiscais. O Colegiado 

de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, as 

Demonstrações Financeiras Referentes ao 3º Trimestre de 2020 e seu encaminhamento 

para o Conselho de Administração da MSG; 4.2. A Marilia Bassan, da Auditoria Interna da 

Copel, apresentou uma minuta do resultado do trabalho da Auditoria e, na sequência, será 

enviada a minuta do relatório para a Diretoria Executiva da MSG para, se entender pertinentes 

os pontos enviados, elaborar um plano de ação. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, tomou conhecimento do Relatório da Auditoria Interna; 4.3. O escritório 

Sgarbi & Magalhães, na pessoa de sua advogada Emilie Gontijo, informou, por e-mail enviado 

em 19/10/2020, que a MSG apresentou oferta inicial de R$ 4.782,60 (base set/2014) e o perito 

apresentou avaliação prévia no valor de R$ 14.562,76 (base mar/2017). Posteriormente foi 

realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 19.324,52 (base 

abr/2020). A sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, se deu nos seguintes 

termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S/A em face de ELISANGELA MENDES 

SARPA e SÍLVIO RENATO SARPA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar instituída a 

servidão administrativa de passagem sobre as áreas de 0,0112 e 0,3790hectares, ambas 

referentes ao imóvel de matrícula nº 52.895 registrado perante o CRI de Mogi Mirim/SP, 

localizado na cidade de Engenheiro Coelho, mediante o pagamento de indenização no 

importe de R$ 19.324,52, com correção monetária, pelos índices previstos na Tabela Prática 

pertinente do E. Tribunal de Justiça do Estado, desde o dia 15/04/2020 (data em que 

elaborado o laudo definitivo), e acrescida de juros de mora, à taxa de 6,0% (seis por cento) 

ao ano, incidente sobre a diferença entre o valor do depósito prévio existente nos autos, a ser 

devidamente atualizado pelos mesmos índices acima estabelecidos, e o montante total da 

indenização ora definida, cujo termo inicial será a data do trânsito em julgado, devendo ambas 

as verbas incidir até a liquidação completa do débito, cumuladas com juros compensatórios, 

no valor de 6% ao ano, desde a data da imissão na posse (30/06/2017), devendo a base de 

cálculo de tais juros, no entanto, corresponder à diferença entre o valor da indenização ora 

fixada nesta sentença e 80% do depósito destinado à expedição do mandado de imissão na 

posse. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, fixados de acordo com o disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, 

cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF nos autos da ADI 2332, na quantia 

equivalente a 4% da importância correspondente à diferença entre o valor ofertado na exordial 

e o montante total da indenização fixada na data do cumprimento voluntário ou da propositura 

da execução, dada a complexidade considerável da causa recomendar percentual superior 

ao mínimo legal de 0,5%.”. Em adição, informou que, (i) cabível a interposição do recurso de 

apelação, tendo em vista os vícios apontados pelo parecer técnico da autora; (ii) não foram 

observados os critérios estabelecidos pelos artigos 23 e 27 Decreto Lei no 3.365/41 para 

fixação da indenização. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela 

apresentação de Apelação no Processo em comento.  

 

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 
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Diretor de Meio Ambiente e Fundiário                 Diretor de Contratos                 

                                                            

______________________________        ______________________________ 

Joerlei Carvalho Alves                                         Mariceli Schmidt dos Santos                       

Diretor Técnico                                                    Diretora de Administração e Compliance  

 

 

Convidados: 

 

____________________________                      ____________________________ 

Felipe Suarez                                                        Marilia A. Bassan Franco da Rocha                                                     

 

____________________________                      ____________________________ 

Odenir de Oliveira Nepomuceno                           Marlene Ferreira 

 

____________________________                       

João Melo 
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