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COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
CNPJ/MF nº 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8
ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2019
I - DATA, HORA E LOCAL: 13 de março de 2019, às 09:30 horas, 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.
II - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho
de Administração”), nos termos do artigo 19, §3º, do seu Estatuto Social.
III - MESA: Presidente: Yann des Longchamps; Secretário: Ricardo Barsotti.
IV - ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre (1) a atualização do Plano de Negócios da Companhia e o cronograma dos
próximos aportes de capital a serem realizados pelas Acionistas da Companhia; (2) a nova
organização da Companhia, a partir de 1º de maio de 2019, para a fase de Operação e
Manutenção (“O&M”) da UHE Sinop; (3) a renúncia ao cargo do atual Diretor Presidente e do
atual Diretor de Engenharia e Construção e eleição do novo Diretor para Assuntos Industriais,
de Meio Ambiente e Fundiários / Diretor Presidente; (4) a criação do Comitê de Comercialização
de Energia da Companhia; (5) o terceiro aditivo ao contrato de monitoramento limnológico e de
qualidade da água a ser celebrado com a empresa Aquanálise – Análise de Águas e Consultoria
(CES 049/2015); (6) o segundo aditivo ao contrato de programa de resgate e afugentamento da
fauna terrestre celebrado com a empresa Biota Projetos e Consultorias Ambientais Ltda. (CES
046/2016); (7) o segundo aditivo ao contrato de obras de recomposição da malha viária para
adequação das estradas vicinais (Lotes 01 e 02) e execução dos PRADS (plano de recuperação

1

CES - RCA
13.03.2019

de áreas degradadas) celebrado com a Global Construções e Terraplanagem Ltda. (CES
010/2018); (8) o primeiro aditivo ao contrato de assistência técnica, social e ambiental – ATES
para famílias reassentadas no reassentamento rural coletivo, reassentamento em área
remanescente e auto reassentamento a ser celebrado com a empresa Accordi Consultoria
Ambiental Eireli – ME (CES 013/2018); (9) o quarto aditivo ao contrato de prestação de serviços
de engenharia do proprietário celebrado com as empresas Arcadis Logos S.A. e Themag
Engenharia (CES 008/2014); e (10) a recomposição de lastro para 2019 em decorrência do atraso
no início da operação comercial da UHE Sinop.
V - DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer
ressalvas, deliberaram o quanto segue:
1.

Os membros do Conselho de Administração consignaram que (i) a Diretoria da Companhia

submeteu a proposta de atualização do Plano de Negócios da Companhia para 2019 (PN
09/2019), incluindo o cronograma dos próximos aportes de capital a serem realizados pelas
Acionistas da Companhia, à apreciação do Comitê Financeiro, do Comitê de Engenharia e do
Comitê de Meio Ambiente da Companhia, tendo recebido, até o momento, parecer favorável
do Comitê Financeiro; (ii) em caso de parecer favorável do Comitê de Engenharia e do Comitê
de Meio Ambiente, o Comitê Financeiro deverá ratificar os valores constantes da referida
proposta de atualização do PN 09/2019 e submetê-la à aprovação do Conselho de
Administração.
2.

Os membros do Conselho de Administração, após avaliarem e discutirem o assunto,

decidiram, por unanimidade de votos, aprovar, para validação dos acionistas em Assembleia
Geral, a nova organização da Companhia, adaptando-a para a fase de O&M da UHE Sinop, de
modo que a Diretoria da Companhia, a partir de 1º de maio de 2019, passará a ser composta de
2 (dois) diretores, com atribuições específicas, que decidirão conjuntamente e sem hierarquia
entre eles, designados (i) 1 (um) Diretor para Assuntos Industriais, de Meio Ambiente e
Fundiários e (ii) 1 (um) Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores,
ficando extintos, a partir de então, os cargos de Diretor Presidente, de Diretor de Engenharia e
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Construção, de Diretor de Meio Ambiente e de Diretor de Relações com Investidores. Ao Diretor
para Assuntos Industriais, de Meio Ambiente e Fundiários, além das atribuições de gestão
industrial, ambiental e assuntos fundiários, será atribuído o título de Diretor Presidente, bem
como as atividades de representação institucional da Companhia junto a terceiros, contratados,
órgãos públicos e entes externos em geral, assim como aquelas relativas à relação e
formalização da interlocução, comunicação, reporte e aprovações junto ao Conselho de
Administração e/ou os Acionistas da Companhia. O Conselho de Administração determinou,
ainda, que o atual Diretor Presidente da Companhia, o senhor Jean-Christophe Delvallet,
elabore, para apresentar na próxima reunião deste Conselho, uma proposta de atribuições
específicas para cada uma das 2 (duas) diretorias ora criadas, bem como de estrutura completa
para cada uma dessas novas diretorias.
3.

Tendo em vista a nova organização da Companhia, sujeita à aprovação dos Acionistas em

Assembleia Geral, efetiva a partir de 1º de maio de 2019, e considerando a manifestação de
renúncia aos respectivos cargos do atual Diretor Presidente, senhor Jean-Christophe Delvallet,
e do atual Diretor de Engenharia e Construção, senhor Warfield Ramos Tomaz, com data efetiva
para desocupação dos respectivos cargos em 30 de abril de 2019, o Conselho de Administração,
por unanimidade de votos, elegeu, para um mandato unificado com o do atual Diretor
Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores, ou seja, até 6 de outubro de 2020,
o atual Diretor de Meio Ambiente, o senhor Ricardo Murilo Padilha de Araújo, para o novo cargo
ora criado de Diretor para Assuntos Industriais, de Meio Ambiente e Fundiários / Diretor
Presidente, que tomará posse no dia 1º de maio de 2019, mediante a assinatura do respectivo
termo de posse no livro de atas de reunião da diretoria da Companhia. Dessa forma, a partir de
1º de maio de 2019, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma:
(i)

Diretor para Assuntos Industriais, de Meio Ambiente e Fundiários / Diretor Presidente:
Ricardo Murilo Padilha de Araújo; e

(ii)

Diretor Administrativo e Financeiro e de Relações com Investidores:
Mauro de Almeida Santos
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4.

Os membros do Conselho de Administração, após avaliarem e discutirem o assunto,

decidiram, por unanimidade de votos, aprovar a criação do Comitê de Comercialização de
Energia da Companhia, o qual será composto por 3 (três) especialistas, sendo que cada Acionista
indicará 1 (um) especialista. O Comitê de Comercialização de Energia terá como função
primordial subsidiar as decisões da Diretora e do Conselho de Administração da Companhia no
que se refere à recomposição de lastro até o início da operação comercial da UHE Sinop. Os
membros do Conselho de Administração determinaram, ainda, que cada Acionista deverá
indicar o seu respectivo especialista para integrar o Comitê de Comercialização de Energia até a
Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada no mês de abril de 2019.
5.

Os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento das

explicações prestadas pela Diretoria da Companhia durante a exposição da matéria, aprovaram,
por unanimidade de votos, a assinatura do terceiro aditivo ao contrato de monitoramento
limnológico e de qualidade da água e subprograma de monitoramento e de qualidade das águas
subterrâneas (CES 049/2015) a ser celebrado com a empresa Aquanálise – Análise de Águas e
Consultoria (CNPJ: 03.949.150/0001-34), pelo valor de R$ 849,06 (oitocentos e quarenta e nove
reais e seis centavos), ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia nesse
sentido.
6.

Os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento das

explicações prestadas pela Diretoria da Companhia durante a exposição da matéria, aprovaram,
por unanimidade de votos, a assinatura do segundo aditivo ao contrato de programa de resgate
e afugentamento da fauna terrestre (CES 046/2016) celebrado com a empresa Biota Projetos e
Consultorias Ambientais Ltda. (CNPJ: 03.076.083/0001-90), pelo valor de R$ 3.504.468,88 (três
milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos),
ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia nesse sentido.
7.

Os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento das

explicações prestadas pela Diretoria da Companhia durante a exposição da matéria, aprovaram,
por unanimidade de votos, a assinatura do segundo aditivo ao contrato de obras de
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recomposição da malha viária para adequação das estradas vicinais (lotes 01 e 02) e execução
dos PRADS (plano de recuperação de áreas degradadas) (CES 010/2018) celebrado com a
empresa Global Construções e Terraplanagem Ltda. (CNPJ: 06.347.448/0001-62), pelo valor de
R$ 1.672.402,10 (um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dois reais e dez
centavos), ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia nesse sentido.
8.

Os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento das

explicações prestadas pela Diretoria da Companhia durante a exposição da matéria, aprovaram,
por unanimidade de votos, a assinatura do primeiro aditivo ao contrato de assistência técnica,
social e ambiental – ATES para famílias reassentadas no reassentamento rural coletivo (RRC),
reassentamento em área remanescente (RAR) e auto reassentamento (Carta Crédito – CC) (CES
013/2018) a ser celebrado com a empresa Accordi Consultoria Ambiental Eireli – ME (CNPJ:
13.874.382/0001-24) pelo valor de R$ 770.279,77 (setecentos e setenta mil, duzentos e setenta
e nove reais e setenta e sete centavos), ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria da
Companhia nesse sentido.
9.

Os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento das

explicações prestadas pela Diretoria da Companhia durante a exposição da matéria, aprovaram,
por unanimidade de votos, a assinatura do quarto aditivo ao contrato de prestação de serviços
de engenharia do proprietário (CES 008/2014) celebrado com as empresas Arcadis Logos S.A.
(CNPJ: 07.939.296/0001-50) e Themag Engenharia (CNPJ: 00.366.080/0001-01) pelo valor de R$
1.305.694,33 (um milhão, trezentos e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e
três centavos), ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia nesse
sentido.
10.

Os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento das

explicações prestadas pela Diretoria da Companhia sobre a necessidade de contratação de
compra de energia para a recomposição do lastro para 2019 em decorrência do atraso no início
da operação comercial da UHE Sinop, causado pela demora na emissão da Licença de Operação
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pela SEMA, ratificaram os atos já praticados pela Diretoria da Companhia para a referida
contratação.
VI - 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, 13 de março de 2019.

Mesa:

_______________________________
Yann des Longchamps
Presidente

_______________________________
Ricardo Barsotti
Secretário

Conselheiros Presentes:

_______________________________
Yann des Longchamps
Conselheiro

_______________________________
Astrogildo Fraguglia Quental
Conselheiro
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_______________________________
Pierre Bradier
Conselheiro Suplente

_______________________________
Adriano Soares da Costa
Conselheiro

(Parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração datada de 13.03.2019)
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