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I.  DATA, HORA e LOCAL: 16.09.2020, às 17h, na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar – 

Anhangabaú, Jundiaí-SP. 

 

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, 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. Assuntos Gerais: 1.1. Processo Administrativo 2020.01009 – 

Anulação dos atos praticados até o momento e instauração formal do processo nesta data. 

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) Assuntos Gerais: 1.1. A Diretoria de Administração e Compliance, conforme 

registrado na REDIR 050/2020, de 10.09.2020, estabeleceu procedimentos e metodologia de 

controle para monitorar a instauração de procedimentos para apuração de responsabilidade, 

com respectiva designação de membros integrantes de comissão de averiguação e desta 

forma, em primeira análise identificou as necessidades registradas naquela ata. Ocorre que, 

após, a DAC identificou inconsistência também nos procedimentos adotados para efetiva 

abertura do processo, no caso do processo administrativo 2020.01009. A instauração do 

processo administrativo 2020.01009, que trata de procedimento de averiguação para 

apuração de responsabilidade para aplicação de penalidade por inexecução parcial do 

Contrato MSG 018/2019, ocorreu na Reunião de Diretoria 016/2020, de 14.04.2020, sendo 

inicialmente designados os assistentes João Marcelo (ex-assistente da Diretoria da 

Presidência) como presidente da Comissão e Sras. Gabriela Motta e Rebecca Manhães como 

membros da comissão. Após a deliberação firmada em 14.04.2020, não foi dado 

encaminhamento para publicação dos atos, em especial a portaria que instaura a Comissão 

de Averiguação para o respectivo processo administrativo. Desta forma, em que pese a 

comissão ter realizado algumas atividades e recebidos alguns documentos, em respeito aos 

princípios da administração pública, em especial o princípio da publicidade e com fulcro na 

Súmula 473 do STF, que garante o princípio da autotutela, bem como considerando que se 

trata de Processo de Apuração de Responsabilidade que visa analisar os atos da parte 

contratada para posterior abertura de processo administrativo para imposição de eventual 

aplicação de penalidade, a Diretoria da MSG tem por dever, de modo a rever seus atos 

eivados de vícios e determinar a anulação dos atos praticados no processo administrativo 

2020.01009. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou (i) a anulação dos atos 

até então praticados no processo administrativo 2020.01009, em razão da não 

realização da publicidade adequada à época da constituição da referida comissão, e (ii) 

a efetiva instauração do procedimento de apuração de responsabilidade nesta data, 

sendo designada como Presidente da Comissão, a assistente de diretoria Tatiana Emy 

Saimi e integrando como membros as assistentes de diretorias Gabriela Guedes Motta 
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e Rebecca Manhães Muniz de Oliveira. O procedimento terá prazo para conclusão de 

60 (sessenta) dias a contar da data da publicação da Portaria inaugural.   

 

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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