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ATA DA 75ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
ENGIE Brasil Energia S.A.
Aos 05 (seis) dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, com início às 11h15min e
término às 13h22min, na Avenida Presidente Wilson, 231, 22º andar, na cidade e Estado do Rio
de Janeiro, após regular convocação, reuniram-se os senhores membros do Conselho Fiscal da
ENGIE Brasil Energia S.A., Carla Carvalho de Carvalho, Carlos Guerreiro Pinto e Manoel
Eduardo Lima Lopes, para apreciação do item da convocação. Presente também o Sr. Marcelo
Cardoso Malta, Diretor Financeiro da Companhia; o Sr. Paulo Roberto Keller de Negreiros,
gerente da Unidade Organizacional Contabilidade; e por videoconferência, a Srª Cristiane
Cardoso. Dirigiu os trabalhos a Conselheira Carla Carvalho de Carvalho, que convidou a mim,
Osmar Osmarino Bento, para secretariar os trabalhos, o que foi aceito pelos demais
Conselheiros. Itens da ordem-do-dia: Item 1 – Apresentação das demonstrações contábeis do 3º
Trimestre de 2019; e Item 2 – Apresentação da Matriz de Riscos – Ciclo de ERM 2019.
DELIBERAÇÕES E CONHECIMENTO: Item 1 – Apresentação das demonstrações
contábeis do 3º Trimestre de 2019 – Inicialmente o Sr. Marcelo Cardoso Malta apresentou o
novo gerente de contabilidade da Companhia, Sr. Paulo Roberto Keller de Negreiros. Dando
início à reunião, prestou alguns esclarecimentos sobre os principais fatos que impactaram os
resultados do trimestre, em destaque a entrada em operação das usinas do Projeto Eólico
Umburanas e da UTE Pampa Sul; o recebimento de parcela das garantias relativas ao atraso das
obras de UTE Pampa Sul. Prosseguindo, apresentou os principais eventos contábeis ocorridos no
trimestre, em especial os seguintes fatos: i) redução da conta “caixa” em decorrência da
aquisição da TAG; ii) variação nas contas a receber de cliente; iii) os valores de dividendos a
receber das controladas Jaguara e Miranda; iv) as variações no ativo circulante e não circulante,
com destaque para a mutação do investimento em decorrência da aquisição da TAG e aportes de
capital nos Projetos Umburanas e Pampa Sul; v) as variações nas contas de empréstimos,
financiamentos e debêntures e seus cronogramas de vencimento; vi) as mutações nas contas do
patrimônio líquido; vii) a evolução das receitas, do lucro e do EBITDA; e viii) as variações nos
custos operacionais e administrativos. Após esses esclarecimentos e informações, os membros do
Conselho Fiscal entendem que as Informações Trimestrais relativas ao 3º Trimestre de 2019
representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período. Item 2 –
Apresentação da Matriz de Riscos – Ciclo de ERM 2019 – A Sra. Cristiane Cardoso
apresentou, por videoconferência da sede da Companhia, aos membros do Conselho Fiscal a
Matriz de Riscos – Ciclo ERM 2019, metodologia utilizada pela Companhia para avaliação dos
seus riscos, onde foram indicados e detalhados os seguintes riscos empresariais: tributário;
segurança industrial; desenvolvimento e implantação de projetos; regulatório e país; mercado;
segurança cibernética; proteção de dados pessoais (LGPD e GDPR); Contraparte Comercial;
operacionalização da estratégia; ética e compliance; e transformação digital, apresentando a
probabilidade e os impactos financeiros e não financeiros no caso de ocorrência de tais riscos,
também foram apresentados os planos de ação para mitigar e monitorar esses riscos.
Aproveitando a oportunidade para apresentar os riscos prioritários para o Grupo ENGIE em
2019. Por fim, os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento da pauta da reunião do
Conselheiro de Administração realizada há pouco, a saber: 1 – Assuntos para Deliberação: Item
1.1 – Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 3º Trimestre de 2019; Item 1.2 –
Deliberar sobre a distribuição de dividendos e crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, sendo que todas as matérias foram aprovadas
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por unanimidade. Encerramento: Posta a palavra à disposição, não houve qualquer
manifestação, o que ensejou a Presidente dar por encerrados os trabalhos da reunião, solicitando
que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
membros do Conselho Fiscal presentes, inclusive a Presidente, e por mim, Osmar Osmarino
Bento, secretário.
Rio de Janeiro/RJ, 05 de novembro de 2019.
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