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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMtSSÃo s.A.

cNpJ/MF 1 9.699.063/000.1 -06/NIRE 33.3.003í0924
ATA DA is7. REUNÉo DA DtREToRtA

REALIZAOA EM 09 DE JANEIRO DE 2Oí9

L DATA, HORAe LOGAL: 09.01.2019, às 14:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo Sebastiani e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade-

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DT.00{/2019 - Propôe-se à Diretoria Executiva aprovar o
Aditamento n.o 001 ao Contrato n.' 00212018, celebrado com a COPEL Geraçáo e
Transmissão S.A. ('COPEL') ê oriundo da Dispensa de Licitação n.o 001/20í8. O referido
aditamento tem por objêto a compatibilização do pagamento do preço com as novas datas
previstas na Rev. 5 do Plano de Negócios, por meio da inclusão de novas parcêlas, mantendo-
se o valor mensal de R$ 1.290.945,02 (um milhão, duzentos e noventa mil, novecentos e
quarênta e cinco reais ê dois centâvos); 2. PRD MSG.DAC.001I2019 - Autorização para
encaminhamento ao CAD de PRCA indicando nome de assistentê de Diretoria para ocupar a
vaga deixada pela assistente Danielle da Silva Parente, na Diretoria de Administração e
Compliance. A assistente indicada, Sra. Katyani Ogura da Silveira, possui 10 anos de
experiência jurídica e receberá o salário do nível 2, quâl seja, RS 12.885,86 (doze mil,
oitocentos e oitentâ e cinco reais e oitenta e seis centavos); 3. PRD MSG.DAC.002/2019 -

Propôe-se à Diretoria Executiva a aprovação de rêajuste dos salários dos Assistentes de
Diretoria e Estagiários e do vale alimentação/refeição, peto lndice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA; 4. PRD ltlSG.DAC.003/20í9 - Autorização para encaminhamento ao CAD de
PRCA pleiteando a concessão de reajuste dos proventos percebidos pelos Conselheiros e
Diretores da MSG, pelo índice de Preços ao ConsumidorAmplo - IPCA; 5. Assuntos gerais:
5.í. Proteção dos estais das torres das Linhas de Transmissão - Definiçâo da solução a ser
adotada pela MSG; 5.2. Execução de travessia sobre LTs energizadas - Definição de critério
e valores a serem praticados pela MSG, bem como a forma de ressarcimento; 5.3. Açôes de
acompanhamento e controle da produçâo - Estrâtégia de atuaçâo da MSG; 5.4. Situação das
obras * Dezembro/18.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG,DT.001|2O19 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que a PRD
em comento tem o objetivo de deslocar no tempo o pagamento do contrato, em virtude da
readequação das datas de energização das subestaçôes, conÍoÍme estabelecido no Plano de
Negócios Revisado, enfatizando que não haverá alteração do valor contratual, mas sim uma
redução, em virtude do atraso no início das atividades de O&M. O colegiado de Diretores,
por unânimidadê, aprovou a PRD MSG.DT.00í/20í9;

2, PRD MSG.DAC.00íI2019 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que a candidata é advogada, trabalhou na Casa Civil do Paraná e possui
larga experiência em defesas junto ao TCE-PR, possuindo a experiência necessária à vaga
de assistente da Diretoria de Adminiskação e Compliance. O colegiado dê Dirêtorês, por

(Ata dã 1 57. RD da MSG, realÉâdâ êm 9.1-2019)
1B h /V ,"(



fi'i S G y r t',0 : l' !' : I g"! 
"P:^1

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A,
cNPJ/MF 1 9.699.063/0001 -06/NtRE 33.3.00310S2-4

-êlt,'#f #::TÊ:À'ê?lãT3rl1,

unânimidado, aprovou, em seu nível de competência, a PRD MSG.DAG.00I/20í 9 e o
encaminhamento, ao Conselho de Administração, de PRCA para aprovação;

3. PRD MSG.DAC.OO2I2O19- O Diretor de AdministraÇão e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que a PRD pretende aprovar o reajuste do salário dos assistentes e
estagiários da MSG, bem como o reajuste do Vale Refeição/ Alimentação, pelo índice do IPCA
de janeiro, que será publicado amanhã, 1010112019. O colegiado de Díretores, por
unãnimidado, aprovou a PRD MSG.DAC,00212019, condicionado à divulgação do índice
de IPGA;

4. PRD MSG.DAC.003/20í9 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que a PRD pretende aprovar o encaminhamento ao Conselho de
Administraçáo de PRCA, visando o reajuste do salário da administração da MSG, pelo índice
do IPCA de janeiro, que será publicado amanhã, 1OlO1l2O19. O colêgiado de Diretores, por
unanimidade, apÍovou o encaminhamento ao Conselho de Administração, para
aprovação, de PRCA;

5. Assuntos Gerais: 5.1. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, explicou que se Íaz
necessária a proteção dos estais para prevenir possíveis casos dê abalroamento de veículos
e eventuais quedas da estrutura e informou que este servaço náo consta do escopo contratual.
Os empreiteiros pretêndem fazer a proteção com mourôes de concreto, mas a solução
utilizada pela Copel e Furnas é a proteção com eucalipto tratado, que tem valor bem mais
baixo; 5.2. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que os empreiteiros apresentaram
propostas em 2013 pra execução da linha, mas o preço náo incluía uma séria de serviços,
dentre os quais fazer o lançamento das linhas de transmissão passando por linhas
enêrgizadas, assim tal serviço não está contemplado no escopo conlratual. Contudo, para as
grandes linhas energizadas, o desligamento é quase impossívê|, já que o ONS não autoriza
o desligamento. Assim, haverá a necessidade de se aditar os contratos dos Consórcios Elin e
lB para execução do serviço de travessia de linha sobre linhas energizadâs, para o acréscimo
contratual em valores a serem definidos com base em valores de mercado. O Diretor informou
que irá submetêr a apresentaçáo ao Conselho de Administração, para não corrermos risco de
atrasos no lançamento de cabos; 5.3. O Diretor Técnico, Sr. Jorlei Carvalho, apresentou as
ações de acompanhamento e controle da produção da Diretoria Técnica, através do
mapeamento dos pontos críticos que poderiam impactar na energização; 5.4. O Diretor
Técnico, Sr. Jorlei Carvalho, aprêsentou a situação atual das obras, enfatizando que o
progresso geral está em 87% (oitenta e sete por cento).

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes. 
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Joerlei Carvalh
Diretor Íécnico

Meio Ambiente e Fundiário

Eduardo H§nrique GarciaJoerlei Carvalho Alves
Diretor del Contratos Interino

Luiz Eduardo Sebastiani
Presidente Secretária

e Compliance


