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ATA DA 63ª REUNIÃO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E
REMUNERAÇÃO - CPESR

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14h20,
na Sala de videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, reuniram-se,
ordinariamente, os Membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e
Remuneração (CPESR) da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras, convocação na
forma do artigo 8º, Capítulo IV do Regimento Interno do Comitê. [1] analisar
documentação apresentada pela senhora ISABELA AQUINO SCHNEIDER,
Advogada, CPF nº 002.181.911-46, (inscrição nº 2) candidata à vaga de representante dos
empregados no Conselho de Administração da TELEBRAS para a gestão 2022/2024. A
Comissão Eleitoral responsável pelo processo de escolha de representante dos empregados
encaminhou para análise do CPESR o processo com as inscrições realizadas pelos
empregados. Foi analisado o formulário padronizado denominado FORMULÁRIO "A"
Cadastro de Administrador - Diretor ou Conselheiro de Administração Empresa de Maior
Porte, firmado em 15 de fevereiro de 2022, contendo autodeclaração de cumprimento dos
requisitos e vedações exigidos pela legislação para ocupar o cargo membro do Conselho de
Administração da Telebras. Após análise das informações disponibilizadas, este Comitê
verificou que foram preenchidos os seguintes requisitos exigidos: (i) todos os campos do
formulário estão preenchidos; (ii) todos os requisitos estão declarados com "sim"; (iii)
todos os impedimentos estão declarados com "não"; (iv) a formação acadêmica
reconhecida ou credenciada pelo Ministério da Educação, compatível com o cargo para o
qual foi indicado foi comprovada mediante de cópia de Diploma do Curso de Direito pela
Universidade de Brasília - UNB (2011), bem como certificado de Pós-Graduação Lato
Sensu Especialização em Direito Público com 433 horas, pela Faculdade Projeção (2011) e
Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário e Finanças Públicas com 360 horas, pelo
Instituto Brasiliense de Direito Público (2013);  (v) a experiência profissional declarada no
item 15 do formulário foram: "b. Quatro anos em cargo de Diretor, de Conselheiro de
Administração, de membro de comitê de auditoria ou de chefia superior em empresa de
porte ou objeto social semelhante ao da empresa estatal, entendendo-se como cargo de
chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da
empresa"; e "c. Quatro anos em cargo em comissão ou função de confiança equivalente a
nível 4, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, em pessoa
jurídica de direito público interno", o que foram especificadas na tabela "Tempo de
Experiência e Função Declaradas", apresentou cópias das DEM (Decisão de Membro da
Diretoria Executiva); (vi) o elemento mais aderente para indicar seu notório conhecimento
compatível com o cargo de Administrador foi declarado "Pós-Graduação em Gestão

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Classif. documental 000.011.200  

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF

Telefone: (61) 2027-1853

T
LB

A
T

A
20

22
00

05
6A

Assinado com senha por MARIA RONILDA REZENDE, HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA, AMIR
GEORGE FRANCIS MATTA e LAURO ARCANGELO ZANOL.
Documento Nº: 349060-8919 - consulta à autenticidade em
http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action



Pública" e "Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário e Finanças Públicas",
apresentou cópia do Certificado, conforme citado no item iv. Após avaliação da
documentação, presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas e
os comprovantes apresentados, conclui que a senhora ISABELA AQUINO SCHNEIDER
atende aos requisitos para compor o Conselho de Administração da Telebras. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião. Esta ata vai assinada
pelos membros presentes e pela Secretária. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022.

Brasília, 25 de fevereiro de 2022.

 

MARIA RONILDA REZENDE
Secretaria e Assessoramento do Comitê

CPESR
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