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 INAMBARI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ/MF nº 09.630.890/0001-90

31 de dezembro de 2011
Despesas/

Descrição Passivo custos
Construtora OAS Ltda. (Principal acionista: 
OAS S/A) ............................................................ 30 560
Furnas Centrais Elétricas S/A (Principal acionis-
ta: Centrais Elétricas Brasileiras S/A –
 Eletrobras) ........................................................ 237 100
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Principal 
acionista: União) ................................................. 22 -

289 660
31 de dezembro de 2010

Despesas/
Descrição Passivo custos

Construtora OAS Ltda. ....................................... 50 415
Furnas Centrais Elétricas S/A ............................ 449 529
Centrais Elétricas Brasileiras S/A ....................... 63 101

562 1.045
11. Remuneração dos administradores: Na Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 28 de abril de 2011, a remuneração anual global dos membros do 
Conselho de Administração e Diretoria da Companhia foi fixada em R$ 1.900.   A 
remuneração paga aos administradores da Companhia em 31 de dezembro de 
2011 totalizou R$ 1.330 (R$979 em 31 de dezembro 2010). 12. Patrimônio líqui-
do: Capital social: Em 31 de dezembro de 2011, o capital social da Companhia 
subscrito é composto por 53.000.000 ações (40.107.459 ações em 31 de dezem-
bro de 2010), ordinárias e com valor nominal de R$ 1,00 cada. Em 18 de julho 
de 2011 foi subscrito aumento de capital da companhia com parcelas mensais 
de integralização, assim, encontra-se integralizado em 31 de dezembro de 2011 
conforme abaixo descrito:

31 de 31 de
dezembro dezembro

Descrição de 2011 de 2010
Capital social subscrito ...................................... 53.000 40.107
Capital social integralizado ................................ 49.281 -
A composição acionária da Companhia em 31 de dezembro de 2011 está 
apresentada conforme abaixo descrito:

Quantidade Participação
Composição acionária de ações %

Construtora OAS Ltda. ....................................... 27.030.000 51,00
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ...................... 15.582.000 29,40
Furnas Centrais Elétricas S.A. ........................... 10.388.000 19,60

53.000.000 100,00
A Companhia subscreveu R$ 12.893 mediante a emissão de 12.893.000 no-
vas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão 
de R$ 1,00 por ação, fixado com base na perspectiva de rentabilidade da 
Companhia, passando o capital social da Companhia de R$ 40.107 para R$ 
53.000, dividido em 53.000.000 ações, ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. A Integralização deste capital segue cronograma estabelecido nos 
respectivos boletins de subscrição e a 31 de dezembro de 2011 foram integra-
lizados R$ 9.174. (b) Ajustes acumulados de conversão: Os investimentos 
na subsidiária em moeda estrangeira foram convertidos para reais pela taxa 
de câmbio da data de fechamento do balanço, gerando ajustes de variação 
cambial ativa de R$ 1.109, levando ao acumulado de R$ 628 (R$ 344 em 31 
de dezembro de 2010), registrado no patrimônio líquido. 

13. Resultado financeiro, líquido: 31 de dezembro 
de 2011

31 de dezembro 
de 2010

Descrição
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Receita de aplicações - CDB................. 151 151 450 450
Variação Cambial Ativa ......................... - 21 - 5

151 172 450 455
Encargos financeiros ............................. (16) (6) (8) (19)
Variação Cambial Passiva..................... - (59) - (46)
Outras despesas ................................... (6) (16) - -

(22) (81) (8) (65)
129 91 442 390

14. Serviços prestados pessoa jurídica 
31 de dezembro 

de 2011
31 de dezembro 

de 2010

Descrição
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Apoyo Comunicación Corporativa SAC........ - 24 - 248
Avanzini S.A. ......................................... - - - 40
Banco Citibank S.A................................ 125 125 - -
Centro Internacional de Capacitación ... - - - 26
Consultandes S.A .................................. - - - 121
Fernando Huapaya Roggero ................. - 503 - 184
Furnas Centrais Elétricas S.A. .............. 100 100 - -
Grupo Atenea  SAC ............................... - 583 - 247
Iaccsac Outsourcing  ............................. - 33 - -
Igaf Worldwide Brasil ............................. 61 61 118 118
Imagen & Medios SAC .......................... - - - 172
Imedia Comunicaciones SAC ................ - - - 29
Jose O. Pablo Bustamante Pardo ......... - - - 44
KPMG Auditores .................................... - - 48 48
Llorente & Cuenca Lima  ....................... - 163 - -
Paraca Comunicaciones SAC ............... - - - 373
PricewaterhouseCoopers Auditores ...... -
Independentes ....................................... 98 116 60 60
Sanmartin Soluciones SAC ................... - - - 71
SRR Publicidade e Marketing Ltda........ - - 129 129
Outros .................................................... 1 104 13 470

385 1.814 367 2.380
15. Instrumentos financeiros: A Companhia e sua controlada mantêm ope-
rações com instrumentos financeiros basicamente relacionados a aplicações 
financeiras, as quais têm liquidez diária. Portanto, o valor contábil e de mer-
cado são idênticos. A administração desses instrumentos é efetuada por meio 
de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, 
rentabilidade e segurança. A Companhia e sua controlada não efetuaram apli-
cações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de 
risco em 2011. As transações financeiras ocorridas entre ativos e passivos 
usuais são pertinentes às suas atividades econômicas. A Companhia teve 
seu capital social aumentado mediante emissão de novas ações a seus acio-
nistas, não estando atrelada a nenhum tipo de divida. 16. Compromissos: 
Acordo de acionistas: Os acionistas, mediante aportes de capital próprio, 
na proporção de suas respectivas participações no capital votante da Compa-
nhia, deverão prover os recursos financeiros necessários à Companhia para 
conclusão dos estudos de viabilidade técnico-econômica para a implantação 
e exploração do aproveitamento hidrelétrico Inambari. Até a entrada em ope-
ração comercial do empreendimento, as acionistas controladas, direta ou indi-
retamente, por pessoas jurídicas estatais (federais, estaduais ou municipais), 
não poderão, em conjunto ou isoladamente, deter mais de 49% (quarenta e 
nove por cento) do capital votante da companhia, de modo que o controle da 
companhia possa vir a ser detido por essas empresas, de forma individual ou 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas Inambari Geração de Energia S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Inambari Geração 
de Energia S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) que compreendem o balan-
ço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido, das demonstrações do re-
sultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as demonstrações financeiras consolidadas da Inambari Geração 
de Energia S.A. e sua controlada (“Consolidado”) que compreendem o balan-
ço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas de-
monstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo 
das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsa-
bilidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A admi-
nistração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. 
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade 
é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exi-
gências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução 
de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Compa-
nhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresen-
tação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Inambari Geração de Energia S.A. 
e da Inambari Geração de Energia S.A. e sua controlada em 31 de dezembro 
de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, bem 
como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de 
caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2012. 
PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5 
“F” RJ. Guilherme Naves Valle - Contador CRC 1MG070614/O-5 “S” RJ.

conjunta. 17. Seguros: A Companhia encontra-se em fase pré-operacional e 
ainda não foi iniciado o contrato de Concessão Definitiva, desta forma os segu-
ros inerentes a construção ainda não foram contratados.

DIRETORIA EXECUTIVA
Evandro Roberto Miguel - Diretor Presidente

Fernando Luiz Restum Pertusier - Diretor Técnico
Hérika Atala Castilho - Gerente Financeiro

Magda Maria Santos Frossard - Contadora - CRC-RJ-077786/O-2

Senadores têm 14o e 15o

salários isentos de IR
JOÃO VALADARES E 
JÚNIA GAMA

A
farra das remune-
rações extras para
deputados e sena-
dores com dinheiro
do contribuinte ga-

nhou um novo capítulo na sex-
ta-feira. Os 81 senadores, que
recebem os chamados 14º e 15º
salários todos os anos, não so-
frem qualquer desconto no Im-
posto de Renda. A regalia faz
com que a Receita Federal deixe
de arrecar R$ 8,4 milhões, con-
siderando os oito anos de man-
dato de cada político. Com a
verba, o governo federal, por
exemplo, poderia construir 105
casas populares pelo Programa
Minha Casa, Minha Vida. Por
ano, cada senador deixa de pa-
gar ao Fisco R$ 12,94 mil. No fim
do mandato, o parlamentar em-
bolsa R$ 103,58 mil. A informa-
ção foi confirmada oficialmen-
te, no fim da tarde de sexta-fei-
ra, pela assessoria de imprensa
do Senado.

Em nota, a assessoria alegou
que os rendimentos extras não
são tributados por se tratarem
de uma "ajuda de custo". A jus-
tificativa oficial, com base no
artigo 3º do Ato Conjunto de 30
de janeiro de 2003, é de que os
recursos possuem natureza in-
denizatória. Durante a sexta-
feira, a reportagem ouviu 15 se-
nadores de vários partidos.
Quase todos silenciaram sobre

o assunto. Alegaram que não se
pronunciariam por não sabe-
rem sequer se as remunerações
extras eram descontadas ou
não no Imposto de Renda. O se-
nador Ivo Cassol (PP-RO), um
dos poucos que aceitou falar,
defendeu o benefício e afirmou
que os senadores ganham mui-
to pouco. De acordo com o polí-
tico, grande parte do rendimen-
to é gasto com medidas assis-
tencialistas.

"A mania é colocar tudo o
que acontece de ruim nas nos-
sas costas. Somos bastante criti-
cados, mas ganhamos pouco
no final. A gente pega o salário
para pagar remédios, tratamen-
to e um monte de coisa para as
pessoas pobres. Vocês fazem
um barulho danado, mas a ver-
dade é essa. Se é nosso, não vejo
problema." O senador mineiro
Clésio Andrade (sem partido-
MG) utilizou até mesmo o argu-
mento do direito adquirido pa-

ra defender a manutenção da
benesse. "Já foi estabelecido
por lei e, por isso, é direito ad-
quirido. Se for para debater, de-
veremos seguir o padrão do
País."

MORADIA.   Além dos rendi-
mentos extras, os senadores
que não ocupam apartamentos
funcionais podem optar por um
auxílio-moradia no valor men-
sal de R$ 3,8 mil. De acordo com
o regimento interno, o benefí-
cio visa a cobrir despesas com
aluguel ou diária de hotel. Os
gastos precisam ser declarados
e comprovados formalmente.
Na sexta-feira, a Receita Fede-
ral, mais uma vez, preferiu não
se pronunciar sobre a questão.
A assessoria de imprensa co-
municou que, na segunda-feira,
o órgão federal deve se posicio-
nar sobre a não tributação dos
salários extras.

A prática do recebimento de

dois salários a mais ocorre tam-
bém na Câmara dos Deputa-
dos. No entanto, de acordo com
a assessoria de imprensa da Ca-
sa, são descontados 27,5% a tí-
tulo de Imposto de Renda nas
duas parcelas da "ajuda de cus-
to" repassadas aos parlamenta-
res. Na esfera federal, apenas
três deputados dispensaram o
recebimento: Antônio Reguffe
(PDT-DF), Severino Ninho
(PSB-CE) e Carlos Sampaio (PS-
DB-SP). Na quarta-feira, diante
da repercussão do caso na Câ-
mara Legislativa, a deputada
Érika Kokay (PT-DF) resolveu
abrir mão do benefício.

Na última terça-feira, depois
de reportagens do jornal Cor-
reio Braziliense, a Câmara Le-
gislativa derrubou a benesse
para os deputados distritais.
Outras sete assembleias legisla-
tivas pelo País continuam pa-
gando as duas remunerações a
mais. O benefício é concedido
em Minas Gerais, Pará, Pernam-
buco, Rio Grande do Sul, Ama-
zonas, Bahia e Goiás (suspenso
por força de uma liminar.)

Em Minas Gerais, além do
pagamento de 14º e 15º salários,
os parlamentares mineiros ain-
da recebem verba mensal inde-
nizatória no valor de R$ 20 mil,
auxílio-moradia e uma parcela
correspondente ao valor do
subsídio proporcional ao com-
parecimento do político nas
sessões legislativas. Lá, o rendi-
mento extra é tributado.

SENADO - Verbas consideradas pela Casa como ‘ajuda de custo’ não sofrem
qualquer tributação; Receita deixa de arrecadar R$ 8,4 milhões por ano

■ OPERAÇÃO MONTE CARLO

Cachoeira conversava
com dois senadores
VINICIUS SASSINE 
E EDSON LUIZ

Um amigo íntimo de Car-
los Augusto Ramos, o Carli-
nhos Cachoeira, aparece com
frequência nas conversas tele-
fônicas gravadas mediante
autorização da Justiça Fede-
ral, dentro da investigação
que resultou na Operação
Monte Carlo. O senador De-
móstenes Torres (DEM-GO),
líder do Democratas no Sena-
do e uma das principais refe-
rências da oposição no Con-
gresso, fez ligações e recebeu
chamadas do bicheiro. As
conversas evidenciam a ami-
zade entre os dois. Algumas
delas eram encerradas rapi-
damente – os diálogos conti-
nuavam em encontros poste-
riores, agendados nas liga-
ções telefônicas.

Desde o início das investi-
gações que resultaram na pri-
são de Cachoeira, ancoradas
na quebra do sigilo telefônico
do bicheiro, os diálogos com
Demóstenes chamaram a
atenção dos procuradores da
República responsáveis pelo
procedimento aberto. Por ter
foro privilegiado, o senador –
que foi promotor de Justiça
antes de ocupar um cargo ele-
tivo – não pode ser investiga-
do pelos procuradores. Os
diálogos mostram a relação
entre Demóstenes e Cachoei-
ra, mas são curtos e dão pou-
cas pistas sobre a proximida-
de entre os dois. O Ministério
Público Federal (MPF) em
Goiás, que conduziu as inves-
tigações, já decidiu que as
transcrições serão remetidas
à Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR), para a abertu-
ra de um novo procedimento
de investigação.

DEPUTADO. Demóstenes não
deve ser o único investigado.
Outro líder, o do PTB na Câ-
mara, Jovair Arantes (GO),
aparece nos grampos autori-
zados pela Justiça. A intercep-
tação telefônica detectou tam-
bém conversas entre Cachoei-
ra e o deputado federal Carlos
Alberto Leréia (PSDB-GO).

Um interlocutor recorren-
te, o ex-presidente da Câmara
de Goiânia Wladmir Garcez, é
acusado nas investigações de
explorar diretamente jogos de
azar e de servir de ponte entre
Cachoeira e o corregedor-ge-
ral da Polícia Civil. Garcez,
preso preventivamente na

operação, é amigo do gover-
nador de Goiás, Marconi Peri-
llo (PSDB), com quem trocou
diversas mensagens. Também
neste caso, o ex-vereador fazia
a ponte e enviava recados ao
bicheiro. A missão de Garcez
no grupo criminoso, confor-
me as investigações, era obter
informações sigilosas. Ca-
choeira tinha tanta força no
governo do estado que conse-
guiu nomear "dezenas de
pessoas" em cargos públicos,
conforme as investigações.

AMIGOS. Demóstenes e Jovair
admitiram ser amigos de Ca-
choeira. A assessoria de Peri-
llo confirmou a relação de
proximidade entre o governa-
dor e Wladmir, preso preven-
tivamente na Operação Mon-
te Carlo. O senador chegou a
receber de presente do bi-
cheiro um fogão e uma gela-
deira. "Casei-me em julho de
2011 e a mulher de Cachoeira
deu de presente para minha
mulher um fogão e uma gela-
deira. Quem rejeita um pre-
sente de casamento?", ques-
tionou Demóstenes. O sena-
dor diz que a atual mulher de
Cachoeira foi casada com seu
primeiro-suplente, Wilder Pe-
dro de Morais. Ele nega ter re-
cebido dinheiro do bicheiro
como doação de campanha.

O senador disse ainda des-
conhecer a atuação de Ca-
choeira como líder de uma or-
ganização que explora a joga-
tina. "Para mim, ele era dono
de indústria farmacêutica.
Quando ele atuava com jogo,
caça-níquel era legal." O líder
do PTB na Câmara admitiu
ter falado com Cachoeira so-
bre doação para campanha
eleitoral. "Como existe a
questão eleitoral, falamos de
captação de recursos. Um
candidato precisa de doação
de campanha, isso é natural",
diz Jovair Arantes. "Ele é uma
pessoa amável, amigável. Vo-
cê não vai me pegar numa li-
gação com traficante, pedófi-
lo ou assassino." Já a assesso-
ria de Marconi Perillo susten-
ta que a relação do governa-
dor com Wladmir Garcez é
política. "As mensagens tro-
cadas eram sobre política e
campanhas." 

Na noite de quinta-feira,
Cachoeira foi transferido para
o presídio federal de seguran-
ça máxima de Mossoró (RN). 

Colaborou Erich Decat

IVO CASSOL
SENADOR (PP-RO)

A mania é colocar tudo o que acontece de
ruim nas nossas costas. Somos bastante
criticados, mas ganhamos pouco no final. A
gente pega o salário para pagar remédios,
tratamento e um monte de coisa para as
pessoas pobres”.

❞

■ CULTURA

LOURENÇO CANUTO 
REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

A ministra da Cultura, Ana de
Hollanda, assinou na sexta-feira
protocolo com duas universida-
des federais, para apoio à elabo-
ração de planos de Cultura em
17 estados e 20 municípios. A
iniciativa faz parte do Programa
de Fortalecimento Institucional
pela Implementação do Sistema
de Cultura, que, nesta primeira
etapa, vai destinar para os proje-

tos que forem aprovados até R$
2,9 milhões, no total. A Universi-
dade Federal de Santa Catarina
(UFSC) vai participar da formu-
lação de planos culturais para 17
estados e a Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA), para 20
municípios baianos.

Além do estímulo à elabora-
ção dos planos, o ministério
quer auxiliar as representações
regionais na constituição dos
sistemas estaduais e munici-
pais de Cultura, em parceria

com a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco).
Outra vertente será o apoio à
formação de gestores culturais
no Nordeste, com a colabora-
ção de equipes técnicas da
Fundação Joaquim Nabuco e
da Universidade Federal Rural
de Pernambuco.

O protocolo foi assinado no
Complexo Cultural da Funda-
ção Nacional de Artes (Funarte),
situado no Eixo Monumental,

em Brasília, onde ocorre o 1º Se-
minário Planos de Cultura, ini-
ciado na quarta-feira. A minis-
tra Ana de Hollanda destacou
que a sua pasta procura "cum-
prir seu papel em relação à efe-
tivação de políticas públicas,
procurando integrar os entes
artísticos e culturais ao Sistema
Nacional de Cultura". Segundo
ela, "não se pode pensar no Bra-
sil concreto só por Brasília. “Te-
mos que avançar na direção dos
estados e municípios”, disse.

Universidades apoiam estados e municípios
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A-8. 




