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 SUMÁRIO DAS DECISÕES 

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A 
CNPJ: 00.001.180/0001-26 | NIRE: 533.0000085-9 

COMPANHIA ABERTA 

 

 

Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE: 

EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B), em atenção ao disposto no inciso III do artigo 33 da 

Resolução CVM 80/2022, informa aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral, o Sumário das 

Decisões tomadas na 182ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada nesta data. 

Os Senhores Acionistas presentes na 182ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas decidiram: 

1. Aprovar, por maioria dos acionistas titulares de ações ordinárias, a eleição da chapa única composta 

pelos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia: 

 

CHAPA   Favor Contra Abstenção 

Carlos Augusto Leone 

Piani  

863.062.077 139.834.888 55.036.169 

Daniel Alves Ferreira  

Felipe Vilela Dias  

Ivan de Souza 
Monteiro  

Marcelo de Siqueira 

Freitas  

Marcelo Gasparino da 

Silva  

Marisete Fatima Dadald 

Pereira  

Octavio Cortes Pereira 

Lopes  

Vicente Falconi Campos  

 

2. Condicionar a posse do Sr. Carlos Augusto Leone Piani à renúncia de eventuais cargos por ele 

ocupado nas sociedades que podem ser consideradas concorrentes, quais sejam Equatorial Energia 

S.A. e Vibra Energia S.A. 

 

3. Aprovar, por maioria dos acionistas titulares de ações preferenciais, reunidos em eleição em 

separado, a eleição de Pedro Batista de Lima Filho, para o Conselho de Administração, conforme 

quórum a seguir*: 

 

 

Candidato Favor Contra Abstenção 

Pedro Batista de Lima 

Filho 
167.221.219 613.880 5.451.496 

*Ajuste no item nº 3 
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4. Aprovar, por maioria, a proposta apresentada por acionistas para fixar prazo para o mandato 

unificado do Conselho de Administração, excepcionalmente, até a assembleia geral ordinária a ser 

realizada em 2025, conforme autorizado no item 4.5.1 do Regulamento de Listagem Nível 1 de 

Governança Corporativa da B3. 

 

Item Pauta Favor Contra Abstenção 

Mandato até 2025 824.821.451 59.407 230.017.430 

 

 

 

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2022. 

 

Elvira Cavalcanti Presta 

Diretora Financeira e de Relações com Investidores 
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