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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSM ISSÂO S.R.
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ATA DA2o2a nruNÉo DA DtREToRtA

REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2Oí9

l. DATA, HORA e LOCAL: 05.11.2019, às 10:30h, 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 e, como convidados, apênas para o item
4.1., os assistentes de diretoria, Srs. Diego \Mlhelm Roeha e João Marcelo.

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

IV. ORDEM DO DIA: í. Assuntos gerais: 1.í. Pagamento da Solicitação de Recursos no 700

daAvalicon, referente aos honorários periciais do Processo no 1000362-86.2A17.8.26.0099,
que tem como Réu Espólio de Bortolo Frare, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); í.2.
Relatório sobre os acordos propostos pelo advogado dos réus, Dr. Renato Tente, nos
processos 1016035-11.2A16.8.26.0114, 101ô035-11.2016.8.26.0114, 1000509-

fi.2A16.8.26.0435, 1013826-69.2016.8.26.0114 e 1000800-16.2016.8.26.0498; í.3. Retirada

de benfeitorias nas faixas de servidão das Linhas de Transmissão; 1.4. Rebrota de vegetação.

V. ASSU NTOS TRATADOS/DELIBERADOS :

1. Assuntos Gerais: 1.í. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou
que a MSG recebeu e-mail da Avalicon, com a solicitação de recursos 700, no valor de

R$ 9.000,00 (nove mil reais), referente ao pagamento de honorários periciais. O colegiado
de diretorê§, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR 700; 1.2.4 assistente de

diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, apresentou o relatório referente aos acordos propostos

pelo Dr. Renato Tente. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberaram nos
seguintes termos: 1.2.1. PROCESSO N.o: 1016035-11 .2016.8.26.0114 - Não há
possibilidade de acordo, tendo em vista haver TAC, envolvendo a área em questêio;

1.2.2. PROCESSO N.o: 1002458-39.2016.8.26.0510 - Há possibilidade de acordo, desde
que demonstrada a economicidade para a MSG, assim não pode ser realizado com o
valor proposto; 1.2.3. PROCESSO N.o: 1000509-11 .2A16.8.26.0435 - Nâo há possibilidade
de acordo, posto que a MSG interpôs apelação contra a sentença que condenou ao
pagamento de indenizaçâo; 1.2.4. PROCESSO N.o: 1013826-69.2A16.8.26.0114 - Há

possibilidade de acordo, desde que demonstrada a economicidade para a MSG, assim
não pode ser realizado com o valor proposto. Ademais, destaca-se a limitação existente
na matrícula do imóvel, no qual não pode ser realizada qualquer exploração sem prévia
autorização da secretaria do meio ambiente de SP. Desta feita, antes da realização do
acordo há a necessidade de regularização junto à Secretaria de Meio Ambiente de São
Paulo; 1.2.5. PROCESSO N.o: 1000800-16.2016.8.26.0498 - Não há possibilidade de
acordo (l) porque o imóvel se encontra penhorado; (ii) porque, como pontuou o perito
judicial, a petição inicial não está completa, pois não inclui a faixa ARA2FDI-BES-00í9-
00 entre o rio do peixe e a rodoviária sp-2í5 e (iii) porque, para levantamento dos valores
já depositados judicialmente para a MSG se imitir na posse, o juízo determinou ao réu
a comprovação de propriedade do imóvel matrícula 559í, apontada pelo perito como
parte integrante da faixa de servidão, o que ainda não foi cumprido; 1.3. O diretor-

verifique, com a maior brevidade possÍvel, se todas as benfeitorias nas faixas de servidão
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foram retiradas, pois o IBAMA só emitirá a LO se a LT estiver totalmente desocupada; 1.4. O
diretor-presidente, Sr. José Jurhosa Junior, solicitou as providências da Diretoria Técnica no

sentido de suprimir toda a vegetação que rebrotou.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes

presentes.

José Jurhosa
Presidente

José Jurhosa
Diretor, retor de
Administração e ê

Diretor de Meio e Fundiário

(Ata da 201'RD dâ MSG, rêalizada em 29.10.2019)

Eduardo

Joerlei Carvalho Alves
Diretor Técnico


