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CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO

ATA DA 256' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATELEBRAS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte), às 9h30min, na sala
de videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, reuniram-se virtualmente
e extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia: Presidente
Substituto - Maximiliano Salvadori Martinhão, Conselheiro Representante do MC; Waldemar
Gonçalves Ortunho Junior, Conselheiro Nato e Presidente da Telebrasl Hélio Marcos
Machado Graciosa, Conselheiro Independentes Lauro Arcângelo Zanol, Conselheiro
Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristasl Amir George Francis Matta,
Conselheiro Representante dos Acionistas Preferencialistasl e Romero Pinto Pedrosa.
Conselheiro Representante dos Empregados da Telebras. Secretária: Mariza Soares Neves.
Convocação: na forma do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre o
assunto da pauta: [1] -- MATÉRIA DELIBERAT]VA -- [1.1] Diretoria de Governança e
Relações com Investidores [1.1.1] - A]teração do Estatuto Socia] da Te]ebras - Mode]o
SEST/2020 - Estatais de Grande Porte: O senhor Rodrigo Martins Prates, Diretor de
Governança e Relações com Investidores, e a senhora Núbia Augusto de Sousa Rocha,
Gerente de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno, apresentaram proposta de
alteração do Estatuto Social da Companhia, motivada por recomendação da Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais e por solicitação do Presidente do
Conselho de Administração, conforme consta dos Processos n' TLB-PR0-2020/05383 e n'
TLB-PR0-2020/07307. Em relação à proposta apresentada, o Conselho de Administração
solicitou: O alterar a redação do arf/go 52, /, para: / "- 3 (frés9 /ndfcados pe/o M/n/soro de
Estado do Ministério Supervisor, dentre os quais um será o Presidente e outro será o Vice-
Presídente do Conselho de Administração" e incluir incisa adicional no artigo 52 "- 1 (um)
indicado pelo Ministro de Estado do Ministério Supervisor, como representante independente
/inculado às áreas de telecomunicações, inclusão digital ou internet, com notório
conhecimento, experiência e destaque em assuntos relacionados às atividades da
Companh/a'l ÚO alterar a redação do artigo 52, $2', para "Os menobros da D/refoHa Ekecuf/va
da empresa não poderão compor o Conselho de Administração. O Diretor Presidente
participará de todas as reuniões desse colegiada, sem direito a voto, à critério do Conselho de
Administração. Os demais membros da Diretoria Executiva poderão ser convocados pela
conselho de Administração para participarem de reuniões, também sem direito a voto"l e,(íii)
excluir a cláusula de transição proposta, constante no artigo 107. O Canse\ho de
Administração, em consonância com o inciso IV e VI do artigo 54 do atual Estatuto Social,
aprovou, por unanimidade, os demais itens da proposta de atualízação do Estatuto Social e a
convocação da Assembleia Geral de Acionistas, a realizar-se no dia 09/12/2020, data
estabelecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para aprovação dessa reforma
estatutária. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho de Administração
deu por encerrada a reunião, sendo lavpãNa a prq3ente ata, que vai assinada pelo Presidente
do Conselho Substituto e a Secretária. ja dlual ceHifica que a Ata é cópia fiel do Livro Próprio
de Atas, de acordo com a Lei 6.404/76.IBrásília-DF, 27 de outubro de 2020.
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Mariza Soares Neves
Secretária do Conselho de Administração
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