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Comissão Eletros 
 
Criada em 2002, pelos representantes dos empregados, a Comissão Eletros é um foro 
aberto a todos os participantes da Eletros, com objetivo de acompanhar os atos de gestão 
da entidade e proporcionar aos participantes maior conhecimento das questões 
previdenciárias, em particular sobre previdência complementar e Fundação Fabes. 
 
Neste contexto, por conta da atual carência de informações no que tange a Fundação 
Eletros, os representantes dos empregados resolveram reeditar a referida Comissão, que 
se reunirá quinzenalmente na AEEL a partir de 06 de abril de 2011.  
 
Atuando como um órgão de assessoria dos representantes dos trabalhadores e dos 
participantes do CEPEL, ELETROBRAS, EPE, ELETROS, ELETROS-SAÚDE e ONS, 
promoveremos discussões de assuntos específicos da Fundação Eletros, Eletros-Saúde, 
do Fabes e previdenciários, de modo a possibilitar um contato permanente entre os 
participantes e seus representantes eleitos para o Conselho Deliberativo, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal da Eletros. 
 
Quando necessário, após discussão do tema abordado, a Comissão fornecerá subsídios 
ou recomendação para o encaminhamento da demanda. Além disso, poderá sugerir 
indicações de candidatos para as diversas eleições de representantes na Eletros, 
acompanhará as atividades sindicais referentes às questões previdenciárias e manterá 
contatos com órgãos da classe tipo ABRAPP e ANAPAR. 
 
São considerados membros permanentes da Comissão Eletros, aqueles participantes 
assíduos às reuniões e, pelo menos, um diretor das entidades representativas dos 
empregados, que será o principal vetor de ligação entre a Comissão e seus participantes. 
 
Os membros terão a responsabilidade, quando possível, de divulgar por meio de e-mail, 
informes, cartas ou verbalmente os resultados das reuniões.  
 
As pautas de reuniões deverão ser definidas ao final de cada encontro. Exceção feita aos 
casos excepcionais, que serão encaminhados por um dos membros, face uma 
necessidade imperativa. 
 
As reuniões serão quinzenais e sempre as quartas-feiras, no horário compreendido entre 
12h30min e 14 horas, na Sede da AEEL (Av. Presidente Vargas, 509 / 22º andar). 

 
 

Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL 
Sindicato dos Trabalhadores em Energia do Rio de Janeiro e Região – SINTERGIA 

Sindicato das Secretárias do Rio de Janeiro - SINSERJ 
Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro - SINDECON-RJ 



Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro - SINAERJ 
Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro - SENGE-RJ 

 

A Diretoria, em 01 de abril de 2011 


