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COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF no 19.527.586/0001-75
Código CVM 02415-5
NIRE: 51.3.0001387-8
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 (dez horas) do dia 29 (vinte e nove) de março de 2019, na
sede social da Companhia Energética Sinop S.A. (“Companhia” ou “Sinop Energia”), localizada na
Avenida das Sibipirunas, 3.662 – Setor Comercial Centro, CEP 78550-262, Município de Sinop,
Estado de Mato Grosso.
2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Sinop Energia (“Conselho de Administração”), nos
termos do artigo 19, §3º, do Estatuto Social da Companhia.
3. Presença: Presentes os conselheiros Yann des Longchamps, Adriano Soares da Costa e Astrogildo
Fraguglia Quental e o conselheiro suplente Pierre Bradier.
4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Yann des Longchamps; Secretário: Ricardo Barsotti.
5. Ordem do Dia:
5.1 Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2018, acompanhadas do relatório de administração, das demonstrações contábeis com as
respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes;
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5.2. Deliberar sobre a autorização de divulgar as demonstrações financeiras do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório de administração, das demonstrações
contábeis com as respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes; e
5.3. Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia (“Proposta da Administração”), que
será disponibilizada nesta data aos acionistas e submetida à deliberação da Assembleia Geral
Ordinária.
6. Deliberações: Instalada a reunião e após a análise da documentação pertinente e discussões sobre as
matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e
sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue:
6.1 Manifestaram-se favoravelmente sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório de administração (nos
termos do inciso V do artigo 142 da Lei nº 6.404/76), das demonstrações contábeis com as
respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes (Anexo 1).
6.2 Aprovaram, por unanimidade, a divulgação das demonstrações financeiras, acompanhadas do
relatório de administração, das demonstrações contábeis com as respectivas notas explicativas
e do relatório dos auditores independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018 nos canais virtuais de divulgação aplicáveis, bem como sua publicação na
forma da Lei no 6.404/76, no jornal Diário de Cuiabá e no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso.
6.3. Consignaram que a Assembleia Geral Ordinária está prevista para realizar-se no dia 30 de abril
de 2019, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, e irá deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: (i) as contas dos administradores, as demonstrações financeiras com as respectivas
notas explicativas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório
da administração e do relatório dos auditores independentes; (ii) a destinação dos resultado
líquido relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) o Plano Anual de
Remuneração dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal; e (iv) a eleição dos
membros do Conselho Fiscal da Companhia.
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6.4. Aprovaram, por unanimidade, a divulgação, através dos canais virtuais de divulgação aplicáveis,
da Proposta da Administração relativa à Assembleia Geral Ordinária prevista para realizar-se
no dia 30 de abril de 2019, cuja minuta consta como o Anexo 2 da presente ata.
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a Reunião do Conselho de
Administração, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros do
Conselho de Administração.
(Confere com o original lavrado em livro próprio.)
Sinop-MT, 29 de março de 2019.
Mesa:

_______________/s/________________
Yann des Longchamps
Presidente

_______________/s/________________
Ricardo Barsotti
Secretário

Conselheiros Presentes:

_______________/s/________________
Yann des Longchamps
Conselheiro

_______________/s/________________
Pierre Bradier
Conselheiro Suplente

_________________/s/______________
Astrogildo Fraguglia Quental
Conselheiro

________________/s/_______________
Adriano Soares da Costa
Conselheiro
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