
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Depois de exercido um ano de manda-
to, onde várias decisões foram tomadas, 
algumas rotineiras, outras mais complexas, 
podemos fazer uma avaliação bem objetiva 
e franca de nossa atuação, bem como do 
próprio Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva da Eletronorte. 

Primeiramente, é bom dizer que, embo-
ra dois anos pudessem nos permitir uma 
atuação mais rica como conselheiro (caso 
disputássemos uma reeleição), o mandato 
de um ano foi suficiente para atuarmos de 
forma decisiva e diferenciada. Além do mais, 
como já dissemos quando tomamos essa 
decisão, quanto mais frequente for a alter-
nância do representante dos trabalhadores e 
trabalhadoras no CA-ELN, mais impacto 
teremos no seu modus operandi, pois, a 
cada ano, os demais conselheiros, que têm 
seu mandato renovado durante anos, se 
deparam com renovados questionamentos. 

Um dos destaques de nossa atuação, 
além dos diversos questionamentos em to-
das as reuniões, foi nosso voto contrário em 
uma das deliberações do CA-ELN – fato que 
só havia ocorrido outras duas vezes em toda 
a história da Eletronorte – devido a uma di-
vergência entre nosso posicionamento, vi-
sando o longo prazo, diante de uma propos-
ta atrativa, no curto prazo, da Diretoria. 

De fato, como a Eletronorte é uma em-
presa estatal, cujo acionista majoritário é a 
Eletrobras e, em última instância, o próprio 
Estado, nem sempre os interesses destes 
três entes, vistos isoladamente, são os mes-
mos, embora todos os três tenham como 
“acionista mor” o povo brasileiro. 

Essa particularidade traz à tona outra 
questão. A Diretoria Executiva e os membros 
do Conselho de Administração indicados 
pelo Governo Federal atuam com a mesma 
orientação e, algumas vezes, o os papéis do 
Conselho e da Diretoria se confundem. 

Orientações à parte, entendemos que o 
CA-ELN deveria atuar com maior incisão nas 
macro-decisões da Diretoria, inclusive quan-
to a algumas questões de gestão. 

Quanto à Diretoria Executiva, fizemos, 
de nossa parte como conselheiro eleito, 
várias sugestões e recomendações, e fica-
remos no aguardo de que sejam atendidas. 
Nossas principais recomendações são no 
sentido de se investir mais no maior patri-
mônio da empresa, que são seus trabalha-
dores e trabalhadoras, como oferecer forma-
ção especializada a mais pessoas, criar 
novas frentes de estudos e planejamento, 
possibilitar o trabalho transversal ao corpo 
técnico, utilizando a prata da casa nos diver-
sos processos existentes e futuros. 

Este é o nosso último “Boletim do Conselheiro”.  
O conteúdo de todos os nossos boletins está em nosso blog:   

http://DALDEGANeKOJIMA.blogspot.com 

Este boletim, com tiragem de 3.700, foi impresso com recursos do conselheiro eleito. 

 

AVALIAÇÃO DO CONSELHEIRO SOBRE O MANDATO 

Encerramos, com este último boletim, nosso mandato de 12 meses, 
representando os trabalhadores e trabalhadoras da Eletronorte no seu Conselho 
de Administração. Nesta edição, um espaço maior é dado à revisão do Programa 
de Dispêndios Globais – PDG 2014. 

Procuramos exercer este mandato com três características fundamentais:  
1- tendo uma visão crítica e independente dos assuntos colocados em pauta, 
defendendo os interesses da empresa e valorizando seu maior patrimônio: os 
trabalhadores e trabalhadores da Eletronorte; 2- buscando colocar em pauta 
sugestões e recomendações à diretoria executiva da empresa, visando uma 
melhoria contínua na forma de gestão; 3- proporcionando a máxima transparência 
possível a todas as decisões tomadas no Conselho de Administração, adotando 
uma forma sistemática e periódica de comunicação acessível a todos trabalha-
dores e trabalhadores da Eletronorte. 

 Nossa proposta de renovação anual do titular desta importante função de 
conselheiro foi bem aceita, e até elogiada, pelos trabalhadores e trabalhadoras da 
Eletronorte. Dessa forma, além de aumentar a possibilidade de que mais pessoas 
possam participar desta instância máxima da administração da empresa, torna o 
processo ainda mais democrático e transparente.  

Como já dissemos antes, essa alternância anual do conselheiro não implicará 
em risco de descontinuidade, pois o Daldegan, estando na sede, está à disposição 
do novo conselheiro eleito, Paulo Kojima, e dos que vierem depois, para discutir 
os assuntos a serem tratados a cada reunião e compartilhar sua experiência. 

Assim, desejamos ao novo conselheiro uma ótima atuação, fazendo votos 
que realize um trabalho até melhor do que fizemos até então.  

Nosso trabalho, de todo esse período, encontra-se disponível em nosso blog 
para eventuais consultas: http://DALDEGANeKOJIMA.blogspot.com . 
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PAUTA DAS REUNIÕES DO CA-ELN EM ABRIL/2014 
 

No mês de abril houve duas reuniões do CA-ELN, conforme relato a seguir: 

419ª reunião (extraordinária), no dia 04/04/14, com a seguinte pauta: 

I. Assunto para Deliberação – APROVADO: 

 1 - Aprovação do Plano de Negócios, aporte de recursos e indicação de Dirigentes na 
Linha Verde Transmissora de Energia S.A. (RD-0136, 02.04.2014). 

420ª reunião (ordinária), no dia 28/04/14, com a seguinte pauta: 

I. Assuntos para Deliberação – APROVADOS: 

 1 - Ratificação da indicação do Diretor-Presidente da Linha Verde Transmissora de 
Energia S.A. (RD-0072, 12/02/14); 

 2 - Participação da Eletronorte em Leilões de Transmissão a serem realizados pela 
ANEEL no ano de 2014 (RD-0076, 18/02/14); 

 3 - Instrumento de reconhecimento e parcelamento de dívidas e outras avenças, entre a 
Eletronorte e a Boa Vista Energia S.A. (RD-0121, 19/03/14 e RD-0140, 02/04/14); 

 4 - Programa Executivo de Empreendimentos e Orçamentos Associados – PDO 2014 – 
R1 (RD-0160, 16/04/14); 

 5 - Substituição da empresa Alupar Investimento S.A. pela empresa EDF Internacional 
S.A. na SPE Companhia Energética Sinop (RD-0165, 23.04.2014); 

 6 - Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica entre a Eletronorte e BTG Pactual 
Comercializadora de Energia Ltda. (RD-0166, 23.04.2014); 

 7 - Contrato de compra de energia elétrica no ambiente de contratação livre - CCEAL, 
entre Eletronorte e Energisa Comercializadora de Energia (RD-0167, 23.04.2014); 

 8 - Contrato de compra e venda de energia elétrica entre a Eletronorte e ECOM Energia 
Ltda. (RD-0168, 23.04.2014); 

 9 - Revisão do Programa de Dispêndios Globais – PDG 2014 (RD-0182, 23.04.2014); 

II. Assuntos para Informação: 

- Chamada pública para seleção de empresas para parcerias com a Eletronorte em 
empreendimentos de geração e de transmissão de energia (RD-0107, 19/03/14). 

- Aditivos nº 2 a contratos de financiamento entre BNDES e SPEs Brasventos Eolo, Rei 
dos Ventos 3 e Miassaba 3, com interveniência da Eletronorte (RD-0109, 19/03/14); 

- Instrumento particular de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC, entre 
a Eletronorte e a Linha Verde Transmissora de Energia S.A. (RD-0148, 09/04/14); 

- Aporte de capital na Norte Brasil Transmissora de Energia S.A (RD-0153, 16/04/14). 

III. Assuntos para acompanhamento: 

- Análise das ocorrências e perturbações no sistema elétrico no mês anterior; 
- Situação dos empreendimentos - cronogramas de obras; 
- Relatório de segurança e saúde no trabalho - Acidentes e Absenteísmo. 

 

DADOS RELEVANTES NA REUNIÃO 
 

1- Demonstrativo da Revisão do Orçamento de Investimento Corporativo – PDG-2014 

 

2- Programa de Execução do Orçamento de Inversões Financeiras – PDG-2014 

 

3- Revisão do Programa de Dispêndios Globais – PDG 2014 

  
 

Os grandes impactos na proposta 
de revisão do orçamento de cus-
teio referem-se à compra de ener-
gia no curto prazo, dos impostos e 
contribuição sobre a receita e da 
incorporação do orçamento da Es-
tação Transmissora de Energia –
ETE e da Rio Branco Transmisso-
ra de Energia – RBTE. 


