TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2008

DATA, HORA E LOCAL: 1º de dezembro de 2008, às 09:30 horas, na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro.

PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM Participações S.A.
(“Companhia”), com a totalidade dos membros em exercício e, conforme faculdade prevista
no § 2º do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, os Senhores Gabriele Galateri di
Genola, Mario Cesar Pereira de Araujo, Carmelo Furci, Stefano Ciurli e Josino de Almeida
Fonseca participaram da reunião por meio de vídeo-conferência, enquanto os Senhores
Maílson Ferreira da Nóbrega e Isaac Selim Sutton participaram da reunião por meio de áudioconferência.

MESA: Presidente - Sr. Gabriele Galateri di Genola; e Alessandra Catanante – Secretária.

ORDEM DO DIA: (1) examinar, discutir e aprovar a proposta de “budget” da Companhia
para o ano de 2009; (2) outros assuntos relacionados aos demais temas da agenda ou mesmo
de interesse geral da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, bem
como do material relacionado, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e
sem quaisquer restrições: (1) nos termos do material encaminhado aos Srs. Conselheiros e que
fica arquivado na sede da Companhia, aprovar o orçamento da Companhia e de suas
Controladas para o ano de 2009; (2) nos termos do material apresentado durante a reunião, os
Srs. Conselheiros tomaram conhecimento e manifestaram o de acordo acerca da proposta de
cronograma de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2009.
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa
a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, que, reaberta a
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros.
Conselheiros: Srs. Gabriele Galateri di Genola, Mario Cesar Pereira de Araujo, Carmelo
Furci, Stefano Ciurli, Maílson Ferreira da Nóbrega, Isaac Selim Sutton e Josino de Almeida
Fonseca.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro (RJ), 1º de dezembro de 2008.

ALESSANDRA CATANANTE
Secretária Geral

2/2

