
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

cNPJ/MF 19.699.063/0001 -06/NIRE 33.3.0031092-4
ara DA í90. REUNTÂo DA DtREÍoRtA

REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2Oí9

l. DATA, HORA e LOCAL: 03.09.2019, às 09:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no êstado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENçA: Totalidade dos Membros da Diretoria e, como convidados, o Sr. Diego Wilhelm
da Rocha, assistente de diretoria, apenas para o item '1.'1., e a Sra. Carolina Salcedo,
assistente de diretoria, apenas para o item I .2.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

í . lV, ORDEM DO DIA: í. Assuntos gêrais: í.í . Apresentaçáo do Bl de
acompanhamênto do empreendimento; í,2. Apresentação sobre acordos firmados para
liberação da faixa de servidão.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. Assuntos Gerais: ,l.í. O assistente de diretoria, Sr. Diego Wilhelm da Rocha,
apresêntou o Bl de acompanhamento do empreendimento; 't.2. O Diretor de Meio Ambiente
e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, informou que a assistente de diretoria, Sra. Carolina
Salcedo, elaborou apresentação sobre um breve histórico da liberação fundiária e que, em
algum momento, foi necessária a elaboração de acordos com o advogado que representava
vários proprietários, de aproximadamente 100 áreas. lnforma que todos os acordos foram
elaborados com valores abaixo dos laudos judiciais e seis áreas tiveram acordo protocolado.
Todas as áreas têm cabos lançados com exceçáo de algumas travessias e vários acordos que
estavam por ser finalizados estáo sendo cancelados, vez quê as partes não conseguiram
preparar a documentação necessária à homologação dos acordos. Passou a palavra à
assistente de Diretoria, Carolina Salcedo, que realizou a apresentação sobre os acordos
judiciais para liberação fundiária. A assistente de diretoria informou que, para as 22 árcas
embargadas, a MSG iniciou tratativa de acordo com os proprietários, selecionando as áreas
que estavam com atividades de execuçáo pendenles e que poderiam impactar na obra,
exigindo a liberaçáo imediata de áreas em que ainda não tinha imissão na posse. Assim,
desde maio de 2019, o consórcio lB pôde entrar em todas as áreas, excêto a área do lAC.
lnformou que cinco acordos foram protocolados, com um deles homologado. Para as outras
áreas, há uma grande dificuldade no recolhimento de assinatura dos anuentes ê pendências
documentais. Explicitou que, os acordos protocolados somam o montante de R$ 4.822.033,76
(quatro milhôes, oitocentos e vinte e dois mil, trinta e três reais e setenta e seis centavos),
enquanto que seus depósitos judiciais somam R$ 6.389.566,12 (seis milhóes, irezentos e
oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e doze centavos), dos quais apenas um
teve valor de acordo superior ao valor depositãdo judicialmente (superlor em R$ 13.706,92),
devido ao valor estimado pelo perito judicial, para a indenização da torre instalada, que não
Íora anteriormente previsto. Explica que poderão ser necessários novos acordos e que
realizada uma rêunião com o advogado para alinhar o tema.

(Âta dâ 190. RD da MSG, .êdizâdá êín 03.09.2019)
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MATA DE SANTA GENEBM TRANSMIS§ÂO S.A.

cNPJ/MF 1 9.699.063/0@1-06/NIRE 33.3.0031 092-4
ATA DA 190' REUNIAO DA DIRETORIA

REALIZADA EIIll 03 DE SETEMBRO DE 2Oí9

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

(Ata dâ 19(} RD dâ MSG, rêalizâda êm 0309 2019)
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Joerlei

Diretor de Contratos

Diretor Financeiro

José Jurhosa Júnior
Dirêtor-Presidente e

Gilmar


