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No Conselho
Nossa Luta

Neste Boletim, pretendíamos 
divulgar a ata e esclarecimentos 
necessários da primeira reunião do 
Conselho de Administração que o 
conselheiro representante dos 
trabalhadores participou, no dia 08 
de maio.

No entanto, ainda não podemos 
fazê-lo, por uma questão de 
responsabilidade e compromisso. 
Estamos aguardando a formaliza-
ção da Ata da Reunião, que prevê 
um trâmite burocrático, como 
assinatura de todos os membros, 
registro, etc.

Como dissemos, desde o início, 
nossa atuação será marcada pela 
transparência e pela informação, 
resguardadas as obrigações e 
cuidados legais a que todos os 
conselheiros estão submetidos.

Mas, logo, logo, vocês terão 
novas notícias. Aguarde!

Um abraço dos companheiros,

Fernando Pereira e Daldegan

Linha de Transmissã

Conforme Art.4º, do Regimento Interno do Conselho de Administração e objeti-
vando subsídios para acompanhamento e deliberações futuras, solicito  o 
seguinte:

01–Que o material a ser discutido/deliberado pelo Conselho de Administração da 
Eletrobras Eletronorte, seja enviado em tempo hábil, para que eu receba em 
minha residência com antecedência  mínima de TRÊS(03) dias úteis da data da 
Reunião do Conselho. Se possível enviada também “eletronicamente”.

02-Que seja restabelecido meu e-mail corporativo fernando.perei-
ra@eletronorte.gov.br, com senha que possibilite também acesso a intranet da 
Empresa Eletrobras Eletronorte.

03– Que seja autorizada a realização de  Curso de Conselheiro de 
Administração, para os Conselheiros Eleitos,  Titulares e Suplentes da Eletrobras 
Eletronorte.

04- Que seja autorizada a Divulgação do BOLETIM DO CONSELHEIRO através 
da PCR

05– Informação do quantitativo de Empregados do quadro próprio e terceirizados 
por Diretoria/Presidência e por Regional/Sede.

06– Informação do custo da Folha de Pessoal  com encargos, de Empregados do 
quadro próprio e Terceirizados, por Diretoria/Presidência.

07– Informação do quantitativo de Empregados que têm seus salários ACIMA da 
tabela do PCR.

08- Quais são as Consultorias existentes na Empresa, quais os serviços presta-
dos, a qual Diretoria/Presidência  e qual o seu custo individualmente.

09– Quais as SPEs (Sociedade de Propósito Especifico) que a Eletronorte tem 
Parceria. Qual o percentual de participação, como é composta, quem são os 
Diretores e Conselheiros e qual é o custo de cada SPE para Eletrobras 
Eletronorte.

10– Tendo como referencia o mês de Maio/2012, qual o cronograma Físico e 
Financeiro das SPEs.

11– Relação e valores de MULTAS aplicadas pela ANEEL por Diretoria/Regional, 
no período 2010/2012.

12– Que seja enviado o Planejamento Estratégico 2012 e o Relatório da Adminis-
tração 2011 da Eletrobras Eletronorte.

Atenciosamente, 

Fernando Antonio Pereira

Conselheiro Eletrobras Eletronorte

Informação

Para atuar com clareza e seriedade
Mais uma vez, solicitamos diversas informações da empresa, através de ofício 

enviado à Eletronorte, no dia 06 de junho, ocasião em que buscamos também ampliar e 
melhorar os canais de comunicação, entendendo que estes são elementos essenciais 
para a boa atuação de qualquer conselheiro da empresa, especialmente aquele que 
representa os trabalhadores.

Veja, no quadro abaixo, as solicitações feitas no ofício dirigido ao Sr. Amauri Piazza de 
Souza (Secretario Geral ELETROBRAS ELETRONORTE) com cópia para o Sr. José 
Benjamin Souza Carmo (Assessor da Presidência).

Falando em transparência...

Q u e r e m o s  c o m u n i c a r  a o s  
companheiros e companheiras que a 
atividade do Conselheiro das empresas do 
Grupo Eletrobras é remunerada, portanto, 
o conselhei ro representante dos 
trabalhadores, como qualquer outro, 
também tem direito a esta remuneração.

A remuneração mensal é paga 
somente ao membro titular do conselho de 
administração e corresponde a 10% da 
média dos salários do Presidente/Diretor 
da empresa, nos termos da Lei nº 9.292, de 
12/07/1996, com a devida dedução do 
imposto de renda. 

Neste mês, o valor depositado foi R$ 
3.022,33 (Três mil e vinte e dois reais e 
trinta e três centavos).

Próximas reuniões do 
Conselho de Administração:

         Junho - Dia 26

         Julho - Dia 27

         Agosto - Dia 17

• 
• 
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