CNPJ:
03.677.638/000]
-50

ATA

154'

CEB LAJEADO S/A - CEBLAIEAOO

NIRE: 53 3 00006130

(CENTÉSIMA

QUINQUAGÉSIMA

QUARTA)

REUNIÃO

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEB
LAJEADO S.A. -- CEBLajeado, REALIZADA EM 23 DE
NOVEMBRODE2018.

Em 23 de novembro de 2018, às quatorze horas e trinta minutos.
na sede da Companhia, reuniu-se o Conselho de Administração da CEBLajeado, com a

presença dos Senhores MAURÍCIO ALVARES DA SALVAVELLOSO FERREiRA,
FERNANDOOLIVEIRA FONSECA, RICARDO HENRIQUE SAMPAIO SANTiAGO e
SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM. O Presidente do Conselho. Maurício Alvares da
SalvaVenoso Ferreira. abriu a reunião, deu as boas vindas aos novos membros deste
coiegiado. eleitos pela 28; Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 08.11.2018
Em seguida: fez consignar a ausência da Conselheira Patríca de Carvalho Moreira e a
participação dos Conselheiros Eneas Fernandes de Aguçar e Cardos Eduardo Zarzur. na

forma prevista no $ 5': art. 22 do Estatuto Social. cujas manifestações foram expressas

por meio de mensagenseletrõnicassobre os itens 1. 2 e 3 da Pautame submeteu os
assuntos contidos na ordem do dia, na forma a seguir detalhada, por item pautado
[) Conhecimento das atamde reuniões da Diretoria realizadas em setembro de 20]8
Os Conselheiros tomaram ciência da ata da 186a Reunião Ordinária de 19 de setembro
de 20]8, sem comentários a destacar. 2) Aprovar o Plano de Negócios da CEBLajeado
- 2019 a 2023. Com a palavra, o Diretor Administrativo-Financeiro. Pauta Marcos

Cascelii de Azevedo e a Superintendente Andreia Freiras apresentaram os principais
aspectos do Plano de Negócios e esclareceram as dúvidas suscitadas pelos presentes
Colocado em discussão, o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes,
aprovou o Plano de Negócios da CEBLajeado -- 2019 a 2023, com a recomendação de

que seja acrescentado comentário sobre o processo em curso peia Controladora,
Companhia Energética de Brasília, relativo à alienação de sua participação no negócio
O referido documento contempla a estratégia de longo prazo atualizada com análise de

riscos e oportunidades para os próximos cinco anos. na forma submetida peia Diretoria
da Empresa por meio da Resolução n' a14/201 8. de 7 de novembro de 201 8. 3) Análise
do atendimento das metas e resultados do Plano de Negócios 20i7/2021 . Após análise

o Conselho, por unanimidade dos presentes, considerou atendidas as metas e
resultados do referido Plano de Negócios. 4) Outros assuntos de interesse do Colegiada

Esgotadas as matérias constantes da pauta: o Presidente convocou seus pares para a
155a Reunião Ordinária, programada para 19 de dezembro de 2018, à$ 14 horas e trinta
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minutos e encerrou a sessão. Para constar. eu :::úgãl:i=.!:::

(Andreia dos Santos

Estrela Brita) livrei e subscrevo esta ata, para apreciação: aprovação e assinatura por
parte dos membros deste Colegiada, em uma via de igual forma e teor, para compor o
livro de "Atamdas Reuniões do Conselho de Administração" da CEB Lajeado S. A.
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