
fiü§6rrg.df §.r,rg§.r*'^Y

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

CNPJ/MF 19.699.0€310001-06/NIRE 33.3.00310924
ATA DAzog" ReuuÉo DADtREToRtA

REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 2Oí9

l. DATA, HORA e LOCAL: 08.11.2019, às 11:30h, 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, sendo que o Diretor Presidente, Sr.
José Jurhosa Júnior participou por teleconferência.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Luciana
Guedes Meira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEttl DO DIA: 1. Assuntos gerais: í.í. Contratação em caráter emergencial, pelo

Consórcio Elin, de adicionais recursos de vigilância para as Linhas de Transmissão
ARARAQUARA2-FERNÃO DAS E ARAQUARM. ITATIBA.

V. ASSUNTOS TRATADOS'DELIBERADOS:

Assuntos Gerais: 1.Í. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho Alves, expôs que desde o

início deste ano, o empreendimento MSG está sendo, sistematicamente, acometido de
crimes de furtos e roubos de materiais como bobinas de madeira com cabo condutor de
alumínio, cabos de atenamento de cobre, baterias, rádios transmissores, treliças metálicas e
ferramentas diversas. Acrescentou que, para efetivação roubos e/ou furtos mencionados,
foram destruídas mais de 15 tores de linhas de transmissão, acanetando,
aproximadamente, um prejuízo de mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
somente para a reposição dos materiais. O Diretor Técnico esclareceu que tais ocorrências
foram registradas por meio de 36 Registros de Ocorências e desde o início, a MSG vem
adotando as medidas legais e cabÍveis, inclusive com o estabelecimento de postos de
vigilância armada, disponibilizados por um dos fornecedores, bem como estabelecendo
contato direto com as autoridades locais, com os órgãos de controle e fiscalização do
Sistema de Energia Elétrica Nacional e demais órgãos que possam garantir e resguardar
que o empreendimento consiga finalizar suas obras dentro do prazo previsto no plano de
negócios. O Sr. Joerlei argumentou que apesar de todo o esforço, nesta madrugada, mais 3
torres de linhas de transmissão foram destruídas no Município de São Carlos, sendo que
uma delas tombou sobre a Rodovia SP 245, atingindo uma ambulância, tendo sido o
Consórcio Elin, responsável pelas áreas, orientado à realizar os procedimentos necessários
para continuidade das obras, bem como a comunicar aos meios de segurança para
averiguação e medidas cabíveis, ressalvando que, a MSG fará o acompanhamento e
também adotará as medidas necessárias. Considerando todo o cenário apresentado, o
Diretor Técnico soliçita o aval da Diretoria Executiva para autorizar o Consórcio Elin a
contratar, em caráter emergencial, adicionais recursos de vigilância para a as Linhas de
Transmissão ARARAQUARA2-FERNÃO DHS e ARAQUARAz- ITATIBA e informa que todo
processo será objeto de PRD e demais instrumentos cabíveis.

1. O colegiado de diretores, por unanimidade, autorizou o Diretor Técnico, tomar
as ações necessárias para o incremento de rêcursos de vigilância, pelo Consórcio
Elin, para as Linhas de Transmissão ARARAQUARA2-FERNÃO DnS e ARAQUARA2-
ITATIBA, ciente que toda a documentação de supoÉe deverá ser apresentada de forma
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nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes

biente e Fundiário
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