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7'(SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASiLiA .
CEB, REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2019.

Em [O de maio de 20]9. às 14h30 na sede da Empresa. reuniu-se
o Comitê de Auditoria Estatutário. com a presença dos Senhores MANOEL

BITENCOURT MARTINS e WILMAR MOREIRA DA SILVA, que abriram a reunião e
passaram a análise dos assuntos inscritos na ordem do dia, na forma a seguir detalhada.

pór item pautado. 1) Examinar as demonstrações contábeis referentes ao ITR -lo Trimestre de 2019, acompanhadas das notas explicativas e do Relatório de Revisão

Especial da Auditoria Independente. A Superintende de Contabilidade da CEB. Marly

Games
Araújo,o Consultor
da CEB.StênioSchneider,
e o Superintendente
de
Contabilidade da CEB Distribuição. Thiago Cavalcante: compareceram à reunião e
esclareceram as dúvidas suscitadas pelos membros do CAE. Os membros do Comité
apreciaram e aprovaram as Demonstrações Financeiras e notas explicativas.

acompanhadas do Relatório de Revisão Especial da Auditoria Independente. Após os
esclarecimentos, os membros do CAE solicitaram o detalhamento de informações
relativas à CVA por meio de apresentação a ser realizada na próxima reunião do Comitê

e do envio ao Comité. por meio eletrõnico, da regulamentaçãocorrespondenteao
assunto. 3) outros assuntos de interesse do Comitê. O Comitê tomou conhecimento da

contratação emergencial da Auditoria Independente e de acordo com o previsto no
art. 24, $ 1'. incisa 1.da Lei 13.303/2016 e com o art 2' do Regimento Interno do CAE.

ratifica a escolha da empresa Chronus Auditores Independentes S/S, constante do

processo SEI n' 00093-00000259/2019-69.O Comitê examinou as respostas aos
questionamentos do Conselheiro de Administração Marcello Pacheco. As respostas

foram consolidadas em documento que será encaminhado ao Conselho de
Administração para apreciação. Esgotadas as matérias constantes da ordem do dia, a
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Oitava Reunião Ordinária do Comité foi programada para o dia 17 de junho de 2019. às

14h30. e encerrou a sessão. Para constar, eu .!€1=1:

(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 Comité de Auditoria Estatutário" da Companhia Energética de Brasília
CEB

':.

MANOELBITI

$~..*.
''

.P

WiLMAn,WOREiRA DA SOVA

v""":l;

