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Documento com informações corporativas 

 COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS 

CNPJ/MF nº 02.741.679/0001-03 

NIRE nº 54.3.0000351-4 

 Ata da 19ª Reunião do Comitê Estatutário de Elegibilidade 

 realizada em 08 de março de 2022 
 

Data e horário: 08 de março de 2022, 14 horas. 

Local: MSGÁS – Avenida Ministro João Arinos, 2138 – Campo Grande/MS 

Presença: Presentes os membros do Comitê Estatutário de Elegibilidade: Fernanda Felice de 

Mello, Claudimar Rodrigues Soares e Sylvia Doniak. 

Ordem do Dia: 

1. Manifestar-se sobre as indicações do acionista Estado de Mato Grosso do Sul para o 

cargo de Conselheiro Fiscal efetivo da MSGÁS; 

2. Outros. 

Informações e Deliberações: 

No item 1, o Comitê Estatutário de Elegibilidade tomou conhecimento das indicações do 

acionista Estado de Mato Grosso do Sul para composição do Conselho Fiscal, para o mandato 

que terá início na AGO-E/MSGÁS de 2022, que será realizada em 30/03/2022, e término na 

AGO-E/MSGÁS de 2024. Após verificação dos documentos apresentados pelos indicados, o 

CEE manifestou-se conforme abaixo: 

Indicado Sr. André Luis Soukef de Oliveira: favorável à indicação tendo o mesmo 

comprovado atender as exigências do item 4.6 da Política de Indicações da MSGÁS através da 

apresentação de documentos formais, e tendo declarado expressamente, por meio da entrega do 

Cadastro de Conselheiro Fiscal, não se enquadrar nos itens 4.8 e 4.9 da referida política. Tendo 

em vista que a duração de 2 anos de mandato e a limitação de 2 reconduções entrou em vigor a 

partir de 2018, com a aprovação do novo Estatuto Social da Cia., que implementou a Lei 

13.303/2016 no âmbito da MSGÁS, o Comitê de Elegibilidade alerta que este conselheiro não 

mais poderá ser reconduzido;   

Indicado Paulo José Dietrich: favorável à indicação tendo o mesmo comprovado atender as 

exigências do item 4.6 e 4.7 da Política de Indicações da MSGÁS através da apresentação de 

documentos formais, e tendo declarado expressamente, por meio da entrega do Cadastro de 

Conselheiros Fiscal, não se enquadrar nos itens 4.8 e 4.9 da referida política. Tendo em vista que 

a duração de 2 anos de mandato e a limitação de 2 reconduções entrou em vigor a partir de 2018, 

com a aprovação do novo Estatuto Social da Cia., que implementou a Lei 13.303/2016 no âmbito 

da MSGÁS, o Comitê de Elegibilidade alerta que este conselheiro não mais poderá ser 

reconduzido. 

Encerramento, leitura e lavratura da ata: Não havendo mais manifestações, os trabalhos 

foram encerrados, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
 

 

Claudimar Rodrigues Soares Sylvia Doniak 
 

Fernanda Felice de Mello
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