AES BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 37.663.076/0001-07
NIRE 35.300.552.644

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 de fevereiro de 2022 às 14h00, por videoconferência
conforme o disposto no Estatuto Social da AES Brasil Energia S.A. (“Companhia”).
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social, presentes
as Sras. Denise Duarte Damiani, Krista Sweigart e Susan Pasley Keppelman Harcourt e os Srs. Bernerd
Raymond Da Santos Ávila, Charles Lenzi, Fellipe Agostini Silva, Francisco Jose Morandi Lopez,
Franklin Lee Feder, Juan Ignacio Rubiolo (Vice-Presidente), Julian Jose Nebreda Marquez (Presidente)
e Roberto Oliveira de Lima.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e secretariados pela
Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.
4. ORDEM DO DIA: Discutir e Deliberar sobre: (i) Eleição de Conselheiro de Administração; (ii)
Proposta de Classificação das Políticas da Companhia; (iii) Plano de Trabalho da Auditoria Interna para
o ano de 2022; (iv) Orçamento Anual do Comitê de Auditoria Estatutário, e (v) Plano de Negócios Anual
e Quinquenal.
5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente instalada
a presente reunião, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes e com
a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte
forma:
5.1 Tomaram conhecimento, conforme Anexo I à presente ata, da carta de renúncia apresentada pelo
Sr. Leonardo Eleutério Moreno, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira
de identidade RG nº 55.916.434-8, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 032.628.00651, com domicílio profissional em 4300 Wilson Blvd., Arlington, VA 22203, Estados Unidos da América,
eleito em 23 de novembro de 2020 pela Assembleia Geral de Acionistas ao cargo de Conselheiro de
Administração da Companhia. Os membros do Conselho de Administração manifestaram votos de
agradecimento ao Sr. Leonardo Eleutério Moreno pela significativa contribuição e dedicação no
desempenho de suas funções ao longo de seu mandato, desejando-lhe sucesso em seus novos
desafios e funções no grupo AES.
Ato contínuo, em substituição ao Sr. Leonardo Eleutério Moreno, e nos termos do artigo 15 do
Estatuto Social da Companhia, elegeram o Sr. Juan Ignacio Rubiolo, argentino, casado, administrador
de empresas, portador do passaporte nº AAG610495, emitido pela República Argentina, com domicílio
profissional na Costa del Este, Business Park VI, Av. La Rotonda, 11º andar, Cidade do Panamá,
Republica do Panamá, 0816-01990, para o cargo de Conselheiro de Administração efetivo da
Companhia, na posição de Vice-Presidente do Conselho, em complementação de mandato até 23 de
novembro de 2022, sendo permitida a reeleição.
Fica consignado que o Conselheiro ora eleito tomará posse de seu cargo mediante assinatura
do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, contemplando sua sujeição à cláusula
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compromissória prevista no artigo 47 do Estatuto Social da Companhia, conforme previsto no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa Balcão, bem como que apresentará
declaração que fica arquivada na sede da Companhia afirmando que: (i) não está impedido por lei
especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenada à pena criminal que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos como previsto no parágrafo 1º do artigo 147
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e que (ii) atende ao
requisito de reputação ilibada; não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente
no mercado (em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal), e não tem interesse
conflitante com a Companhia, conforme estabelecido no parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das S.A.
5.2 Aprovaram, nos termos apresentados pela Sra. Juliane Prestes Machado, profissional indicada
pela Companhia, a classificação das políticas da Companhia por meio do qual as políticas serão
divididas em estratégicas, corporativas e administrativas, assim como a relação das políticas
estratégicas. As políticas administrativas manterão a atual governança de aprovações e as políticas
corporativas e estratégicas serão submetidas à aprovação pela Diretoria e pelo Conselho de
Administração, respectivamente.
5.3 Aprovaram, nos termos apresentados pelo Sr. Rodrigo Fernandez Targino, profissional indicado
pela Companhia, e com base na manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”)
registrada em ata própria, o Plano de Trabalho da Auditoria Interna da Companhia para o ano de 2022.
5.4 Aprovaram, nos termos apresentados pela Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva, profissional
indicada pela Companhia, o orçamento anual do CAE para o ano de 2022, no valor de R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), com a finalidade de fazer frente a eventuais necessidades
operacionais do CAE, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e
investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de
especialistas externos independentes, sem prejuízo de solicitações extraordinárias que deverão ser
avaliadas e aprovadas pelo Conselho de Administração.
5.5 Aprovaram, nos termos apresentados pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Diretora
Presidente, o plano de negócios da Companhia relativo aos exercícios sociais de 2022 a 2026, cujo
conteúdo inclui os orçamentos anuais ou plurianuais, projeções do negócio, cenários político,
econômico e de hidrologia.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes.
Assinaturas: Mesa: Julian Jose Nebreda Marquez – Presidente, e Sabrina Cassará Andrade da Silva –
Secretária. Conselheiros de Administração: Denise Duarte Damiani, Krista Sweigart, Susan Pasley
Keppelman Harcourt, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Charles Lenzi, Fellipe Agostini Silva,
Francisco Jose Morandi Lopez, Franklin Lee Feder, Juan Ignacio Rubiolo, Julian Jose Nebreda
Marquez e Roberto Oliveira de Lima.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

Sabrina Cassará Andrade da Silva
Secretária da Mesa
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