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5' (QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASiLIA CEB, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019.

Em 27 de março de 20]9, às 14h30: na sede da Empresa. reuniu.
se o Comitê de Auditoria Estatutário. com a presença dos Senhores MANOEL

BiTENCOURT MARTINS, WILMAR MOREIRA DA SALVA, RODREGOAGUÇAR DE
CASTRO e ENEAS FERNANDES DE AGUIAR O Coordenador Enéas Aguiar abriu a
reunião e submeteu os assuntos contidos na ordem do dia, na forma a seguir detalhada

por item pautado. 1) pronunciar-se acerca das demonstrações contábeis referentes ao
exercício findo em 31.12.2018; acompanhadas das notas explicativas. O Comité abordou
sobre as apresentações feitas na Primeira Reunião Extraordinária do CAE, realizada em
26.03.2019, por representantes da CEB e da CEB Distribuição, além de uma explanação
preliminar da BDO RCS Auditores independentes SS, a fim de subsidiar a elaboração do

parecer a ser encaminhado ao Conselho de Administração. O Comitê emitiu parecer
considerando as demonstrações financeiras e

notas explicativas, além dos

esclarecimentos recebidos dos representantes da Companhia e dos auditores
independentes na referida reunião. 2) examinar as respostas aos questionamentos do

Conselheiro de Administração da CEB Marcello Pacheco. Os membros do Comitê

decidiram aguardar a apresentaçãoda totalidade das respostas para que possam
deliberar sobre o assunto. 3) Outros assuntos de interesse dó Comitê. Esgotadas as
matérias cC)nstantesda ordem do dia: o Coordenador convocou seus pares para a Sexta
Reunião Ordinária do Comitê, programada para 25 de abril de 2019, às 14h30. e encerrou
a sessão. Para constar. eu !J&Z

(Viviane Garrido de Oliveira) lavrei e subscrevo esta

ata, para apreciação. aprovação e assinatura por parte dos membros do Colegiado, em

única via de igual forma e teor. para compor o livro de "Atas das Reuniões do Comitê de
Auditoria Estatutário" da Companhia Energética de Brasíiia - CEB
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COMITÉ OE AUOITORIA ESTATUTÁRIO
PARECER DO COMITÉ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia Energética de Brasiiia - CEB-H

órgão assessor dó Conselho de Administração, no exercício de suam atividades de revisão
monitoraMento e avaliação dos controles internos e das demonstrações financeiras do exercício de

2018. e tendo em vista o acompanhamentoda efetividade da BDO RCS Auditores Independentes
SS. durante o exercício referido. considerando o disposto o art. 9'. parágrafo único: inciso 111,
da
Instrução CVM n' 481/2009 emite o seguinte parecer:

Com base nos documentosapresentadosaté o momentopela CEB-He nas
explicações verbais dos auditores independentes sobre as demonstraçõesfinanceiras e notas
explicativas de 2018. ainda pendentes da emissão do parecer pela BDO - até o fechamento (ia

5a reunião ordinária do CAE - este Comitê concluiu. por unanimidade, que as demonstrações
foram elaboradas de acordo com a legislação vigente e princípios técnicos formais e que, ademais.

estão em ordem e adequadas, em seus aspectos relevantes, exceto por eventuais ênfases e/ou
ressalvas relativas à incerteza de continuidade operacional da CEEI-DiS que possam vir a ser
explicitadas pela BDO em seu parecer final. O Comitê atesta. por fim. que as demonstrações

financeiras e respectivas notas explicativas se encontram em condições de serem submetidas à
deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasílla -- CEB

Brasília, 27 de março de 2019
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