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3' (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE
BRASILIA - CEB, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2019.

Em 23 de janeiro de 2019: às 14h30, na sede da Empresa. reuniuse o Comitê de Auditoria Estatutário. com a presença dos Senhores MANOEL

BITENCOURT MARTINS, WILMAR MOREIRA DA SALVA, RODRiGO AGUÇARDE
CASTRO e ENÉAS FERNANDES DE AGUÇAR.O Coordenador Enéas Aguiar abriu a
reunião submetendo os assuntos contidos na ordem do dia, na forma a seguir detalhada.
por item pautado. 1) deliberar sobre o Plano de Trabalho do CAE para 2019. Os membros
do Comitê aprovaram a primeira versão do Plano de Trabalho do CAE, cuja versão final

será submetida ao Conselho de Administração para aprovação na sua próxima reunião
ordinária. 2) examinar e discutir os dados contidos nas Demonstrações Contábeis. no
relatório de despesas mensais e no demonstrativo de empréstimos e financiamentos
referentes a novembro de 2018. O Comitê destacou que a análise ficou prejudicada, em
função da falta das notas explicativas, decidindo aguardar o encerramento do exercício

de 2018. Os membros do Comitê solicitaram o cronograma de publicação das
Informações contábeis; a fim de que possam analisar e opinar em tempo hábil sobre o
conteúdo das demonstrações. Estiveram presentes a Superintendente de Contabilidade

Mariy Games Araújo e o Consultor Stênio Schneider, que esclareceram as dúvidas
suscitadas pelo Comitê. 3) conhecer o Piano de Negócios 2019-2023. Os membros do
Comltê solicitaram o envio do documento para análise, ficando agendada para a próxima
reunião a sua apresentação pela Área de Pianejamento. 4) conhecer a estrutura e os
trabalhos da Auditoria Interna. O Comité decidiu que, em conformidade com o Plano de
Trabalho, uma nova data será definida para apresentação da Auditoria Interna. 5) revirar
os incisos VI, VIII. Xlll e XIV do artigo 8' do Regimento Interno do CAE. O Comitê decidiu
revirar os incisos acima na próxima reunião. 6) Outros assuntos de interesse do Comité
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Esgotadas as matérias constantes da ordem do dia, o Coordenador convocou seus pares
para a Quarta Reunião Ordinária do Comité, programada para 21 de fevereiro de 2019.
às 14h30. e encerrou a sessão. Para constar. eu !i;llCEk= (Viviane Garrido de Oliveira)

lavrei e subscrevo esta ata. para apreciação, aprovação e assinatura por parte dos
membros do Colegiada. em única via de igual forma e teor, para compor o livro de "Alas

das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário"da Companhia Energética de Brasília
CEB
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