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MATA DE SANTA GENEBM TRANSMISSÃO S.A.

cNPJ/MF 1 9.699.063/0001-06/filRE 33.3.0031 092-4
ATA DA iE3. REUNÉo DA DTREToR|A
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2019

l. DATA,HORAêLOCAL: 24.07.2019,às15:00h,naRuaVoluntáriosdaPátria,no113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COMPOSIÇÃO DA illESA: Presidente: Gilmar Schwanka e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEiI DO DIA: í. Assuntos Gerais: 1.í. Regulação de sinistro - Carrara - Avaliação
de estratégia a ser adotada para resposta à caíla CÊ-11212019, da Junto Seguros; í.2.
Reunião na ANEEL; 1.3. Reunião no IBAMA; {.4. Furtos e roubos de materiais nas LTs (Elin
e lB.

V, ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. Assuntos Gerais: í.1. O Diretortécnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que
recebemos uma carta da seguradora, solicitando informaçôes acerca do sinistro e solicita
opinião dos demais diretores sobre o teor da resposta. O Colegiado de diretores delibêrou que
a caúa deve conter, como anexo, a comprovação da abêrtura do processo administrativo
(portaria designando os membros e notificação enviada ao Contratado), mencionando que o
mesmo ainda está em andamento; 1.2. O Diretor-técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou quê
foi realizada reunião na ANEEL, na data de ontem, para pedido de anuência de uso de
instalação dâ CTEER para iazer a telecomunicação de Fernâo Dias sê comunicar com
Furnas. A nova resolução da ANEEL nos obriga a firmar um contrato oneroso, o que não seria
vantajoso, tanto pelo custo quanto pelo prazo de assinatura do contrâto. A CTEEP concordou
em ceder as instalações sêm custo para a MSG, mas solicitou a anuência da ANEEL, que
concordou com a solicitação, condicionada à anuência, também, do ONS. Na mesma rêuniáo,
a ANEEL foi informada sobre o roubo de cabos. Aproveitou, tâmbém, para iniciar as tratativas
para o desmembramento da RAP-5, o que foi bem recebido pela ANEEL; í.3. O Diretor-
presidente interino, Sr. Gilmar Schwanka, iníormou também esteve no IBAMA e foi informado
que o IBAMA fará a vistoria técnica no período de 05 a 09 dê agosto, para a liberaçâo das
LOs das 3 LTs e subestaçôes associadas; 1.4, O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho,
questionou ao Diretor de Administraçáo e Compliance se avançou o contato com os órgãos
de segurança do Estado de SP, ao que foi rêspondido que não, que tem mantido contato, mas
ainda nâo recebeu nenhuma resposta. O Colegiado de Diretores deliberou que deve ser
elaborada uma carta à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, informando do ocorrido
e requisitando uma reunião.

Vl. ENCERRAI/IENTO: nada mais havendo a trataÍ, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, seguê âssinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.
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MATA DE SANTA GENEBRA TMNSI\,,IISSÃO §.A,
cNPJ/MF 19.699.063/0001 -06/NIRE 33.3.00310924

ATA DA 183" REUNIÃo DA DIREToRIA
REALIZADA EM 24 DE JULHO DÊ 2019
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Lima

Eduardo HeHrique Garcia

Secretária

Joerlei

Diretor- financeiro


