TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS
‘CNPJ/MF: 00.336.701/0001-04
NIRE: 533.0000223/1
Companhia Aberta
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
A ser submetida à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia
21/11/2012 às 11:00 horas

Senhores Acionistas,

Apresentamos, a seguir, a Proposta da Administração acerca da matéria constante
da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada
em 21 de novembro de 2012, às 11:00 horas, na sua sede social, no Setor
Comercial Sul – Quadra 09 - Bloco B – Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B –
3º andar – Brasília - DF, conforme Edital de Convocação.
1. Eleição de membro do Conselho Fiscal, efetivo.
Propomos a eleição de novo membro para compor o Conselho Fiscal da Companhia
representante do acionista controlador, em substituição ao Conselheiro Fiscal
Joelson Vellozo Júnior, para complementação de mandato até a Assembleia Geral
Ordinária – A.G.O. de 2013, conforme art.38 do Estatuto Social da Telebras.
As informações pertinentes à eleição do membro do Conselho Fiscal indicado pelo
Acionista Controlador estão disponíveis na sede
e no site da Companhia
(www.telebras.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPS
(www.bmfbovespa.com.br) nos termos da INstrução CVM 481/09.

Brasília-DF, 31 de outubro de 2012

Caio Cezar Bonilha Rodrigues
Presidente
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ANEXO I

PROPOSTA DE ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
(Conforme artigo 10 da Instrução CVM 481/09)
12.6 - Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho
fiscal do emissor, indicar em forma de tabela:
Nome
Idade
Profissão
CPF
Cargo
Data da Eleição
Prazo do mandato
Outros cargos e funções
exercidas no emissor
Indicação se foi eleito pelo
controlador

LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES
44 anos
Advogada
012.188.207-13
Membro efetivo do Conselho Fiscal
21/11/2012
A.G.O 2013
Não há
Sim

12.7 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração.
Atualmente a Companhia não possui os referidos comitês.
12.8 – Em relação a cada um dos administradores, membros do conselho fiscal
e membros do comitê de auditoria estatutário, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
. nome da empresa
. cargo e função inerentes ao cargo
. atividade principal da empresa na qual tais experiências
ocorreram
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas.
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b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.

a.

Currículo

A Sra. LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES é advogada, formada em 1991 pela
Faculdade Cândido Mendes-RJ.
Cargo Efetivo: Procuradora da Fazenda Nacional de Categoria Especial
Função Atual: Subsecretária de Serviços Postais e de Governança de Empresas
Vinculadas, do Ministério das Comunicações – desde fevereiro de 2011.
Experiência Profissional Advogada (OAB-DF 13.709), formada em 1991 pela
Faculdade de Direito Cândido Mendes – Núcleo Centro – Rio de Janeiro.
De 1992 a 1993, exerceu o cargo de Técnico Judiciário Juramentado do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, após aprovação em concurso público.
Em 1993, ingressou, igualmente após concurso público, na carreira de Procurador
da Fazenda Nacional, passando a atuar, de março de 1994 a abril de 2007, na
Coordenação-Geral de Assuntos Societários da União, especializada nos seguintes
assuntos, dentre outros:
(i) representação da União nas assembléias de sociedades empresárias controladas
ou não pela União;
(ii) exame de matérias de interesse das sociedades empresárias estatais federais,
tais como aumento de capital, com ou sem subscrição de novas ações, renúncia e
cessão do direito de subscrição de ações, distribuição de lucros ou resultados,
acordos de acionistas, elaboração e alteração de Estatutos Sociais;
(iii) exame de propostas de reestruturação societária das sociedades de economia
mista e das empresas públicas da União, englobando cisão, fusão e incorporação; e
(iv) consultoria jurídica relativa a diversos assuntos de interesse da acionista União,
com destaque para questões relacionadas ao funcionamento e às atribuições dos
Conselhos de Administração e Fiscais, bem como nas relativas à remuneração dos
administradores e conselheiros de sociedades empresárias estatais federais.
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De julho de 2003 a abril de 2007 exerceu o cargo em comissão de Assistente do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e, cumulativamente, na Coordenação-Geral
de Assuntos Societários da União, exerceu os cargos de substituta eventual do
Coordenador-Geral e substituta da Coordenadora, no período compreendido entre
setembro de 2002 e abril de 2007.
De 1995 a 2007, participou do Conselho Fiscal da (1) Indústria de Material Bélico do
Brasil - IMBEL, (2) da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. – AGEF,
(3) do Banespa Cartões S.A., (4) da BEG Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., (5) do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e (6) da Casa da Moeda do
Brasil.
De maio a novembro de 2007, exerceu o cargo em comissão de Coordenadora na
Coordenação-Geral de Gestão Cooperativa das Estatais do Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
De novembro de 2007 até janeiro de 2011, exerceu o cargo de Coordenadora-Geral
de Gestão Corporativa das Estatais no DEST/MPOG.
De dezembro de 2009 a dezembro de 2011, representou o Ministério do
Planejamento como Conselheira de Administração da CEAGESP – Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.
Participou, como representante do Brasil, do Primeiro e do Segundo Encontro da
Rede Global sobre Privatização e Governança Corporativa das Empresas Estatais,
promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento – OCDE, em
Paris, França, nos períodos de 3 a 7 de março de 2008 e de 28 de fevereiro a 4 de
março de 2010, respectivamente.
Participou, como representante do Brasil, do Primeiro Encontro da Rede Sul-Africana
sobre Governança Corporativa das Empresas Estatais, organizado pela OCDE, em
parceria com o Banco Sul-africano de Desenvolvimento, na Cidade do Cabo, África
do Sul, no período de 4 a 8 de maio de 2008.
Participou do Grupo de Trabalho Interministerial instituído pelo Decreto s/nº de
22/10/2008, com a finalidade de elaborar e propor diretrizes para a modernização da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, conforme Portaria/MC nº 1.238,
de 31/12/2008.
Desde fevereiro de 2011 até a presente data, exerce o cargo de Subsecretária de
Serviços Postais e de Governança de Empresas Vinculadas, do Ministério das
Comunicações.
Desde junho de 2012 é Presidente do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT, indicada pelo Ministério das Comunicações.
Possui bom domínio do idioma inglês e noção básica do francês.
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b.

i. ii. iii

Em atendimento ao disposto no item 12.8.b do formulário de referência anexo à
Instrução da CVM 480/09, a indicada para eleição supracitada declara que, para
todos os fins de direito, nos últimos cinco anos não sofreu condenação criminal,
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a Comissão
de Valores Mobiliários ou condenação transitada em julgado na esfera judicial ou
administrativa que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.
12.9 .Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco
até o segundo grau entre os candidatos indicados e:
(a) Administradores da Telebrás:
Não há,
(b) (i) administradores da Telebrás e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, da Telebrás:
Não há
(c) (i) administradores da Telebrás ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos da Telebrás:
Não há
(d) (i) administradores da Telebrás e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas da Telebrás:
Não há.

12.10 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre os candidatos
indicados e:
(a) Sociedade controlada, direta ou indireta, pela Telebrás:
Não aplicável
(b) Controlador direto ou indireto da Telebrás.
i) De novembro de 2007 até janeiro de 2011, exerceu o cargo de Coordenadora-Geral de
Gestão Corporativa das Estatais no DEST/MPOG.
ii) Subsecretária de Serviços Postais e de Governança de Empresas Vinculadas, do

Ministério das Comunicações – desde fevereiro de 2011.
(c) Caso seja relevante, informar tais relações com fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Telebrás, de suas controladas ou controladoras ou de controladas de alguma dessas
pessoas:
Não aplicável.

