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ATA DA 5ª REUNIÃO DO 
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO 

 
Aos 29 dias do mês de janeiro de 2021, às 16h00min, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão 

e Remuneração - CESR da Telebras, constituído pelo Conselho de Administração em sua 258ª 

Reunião Extraordinária, realizada em 10 de dezembro de 2020, conforme previsão constante no 

artigo 21 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, reuniu-se com a Gerência de 

Integridade, Riscos, Conformidade e Controles Internos - GIRC que apresentou a minuta de novo 

regimento interno para o CESR.   

 

Finalizada a apresentação pela GIRC, foram estabelecidas algumas orientações: 1) Definiu-se pela 

mudança da nomenclatura de Coordenador para Presidente do comitê. 2) Orientou-se a inclusão da 

capacitação anual dos membros no item “Disposições Gerais” do novo regimento. 3) Determinou-

se a manutenção, no regimento, da função da Gerência de Gestão de Pessoas de secretariar e 

assessorar o comitê em decorrência das novas atribuições estabelecidas no novo estatuto da 

Telebras. A GIRC deverá agendar reunião com a GGP e a Assessoria de Relações com Investidores 

para tratar desta definição. Caso necessária, poderá ser realizada a modificação. 4) Definiu-se pelo 

agendamento de reunião com a gerente da GGP, assim que o regimento for aprovado, para 

apresentar as novas atribuições do comitê 5) Aprovou-se o uso de aplicativo multiplataforma de 

mensagens instantâneas, em grupo, para facilitar a comunicação da chegada de novos documentos 

para avaliação. 6) Solicitou-se agendar a nova reunião do CPESR para o dia 01 de fevereiro de 2021.  

 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião e lavrada a presente 

Ata que, após aprovada, vai pelos presentes assinada.  

                                                documento assinado eletronicamente 
                                                   MIGUEL DA SILVA NEUBERN JÚNIOR  

                                                             Presidente do CPESR  
 

documento assinado eletronicamente 

 
 

documento assinado eletronicamente 

LAURO ARCÂNGELO ZANOL  
Membro do CPESR 

HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA  
Membro do CPESR 

                              
    

                                documento assinado eletronicamente 

                               RACHEL BITENCOURT MORAES OLIVEIRA 
                              Secretaria e Assessoramento do Comitê 

 

Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021.  
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Assinado com senha por RACHEL BITENCOURT MORAES OLIVEIRA, HELIO MARCOS MACHADO
GRACIOSA, LAURO ARCANGELO ZANOL e MIGUEL DA SILVA NEUBERN JUNIOR.
Documento Nº: 197090-9824 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action
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