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18' (DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
ELEGIBILIDADE DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASíLIA
CEB, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2019.

Em 25 de abril de 2019, às 14 horas. na sede da CEB. com a presença
dos Senhores JORGE RÊGO. MICHELLA CHRISTIAN SIMÕES FONTES LIMA e MURILO

BOUZADA DE BARROS: foi realizada a Décima Oitava Reunião Ordinária do Comitê de
Elegibilidade. A Sra. Michella Christian S. F. Lima: na qualidade de Presidente do Comité.
conforme Portaria no 031/2019-PR. abriu a reunião e submeteu o assunto contido na ordem
do dia, na forma a seguir detalhada. por item pautado. 1) Auxiliar o Aclonista Controlador e

a AssembleiaGeral Ordinária da CEB ParticipaçõesS.A.. na indicaçãodos Conselheiros
Fiscais da empresa: conforme constantes do Comunicado n' 007/201 9-PR, de 25 de abril de

2019. Tratam das seguintes indicações: a) Sr. Rafael Guaragna Souza. Os membros do
Comité receberam os seguintes documentos para análise: Curdcu/um Vifael Diploma de
Bacharel em Ciências Contábeis: emitido pela União Educacional de Brasilia

UNEB.

Certificado de Pós-Graduação Latu Sensu MBA em Controladoriae Finanças, emitido pela
Fundação Getulio Vargas - FGVI cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH: emitida
pelo DETRAN-DFI Título Eleltorall relação de bens contidos na Declaração de imposto de

Renda do Exercício de 20181 Certificado de Reservistal Cadeira de Trabalho: Ficha de
Anotações e Atualizações da Carteira de Trabaihol e comprovante de residência. Foram
realizadas consultas e emissão de certidões em que constam regularidade, quitação ou

negatividadeda Justiça Eleltorall Justiça Eleitoral - Sistema de Gerenciamentode
Informações Partidárias - SGiPI Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; Tribunal
Regional Federal da 1; Regiãol Justiça Federal Seção Judiciária do Distrito Federall Receita
Federall Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federais Banco CentraisJustiça Militar
da Uniãol e Tribunal Superior do Trabalho. O Comitê, por unanimidade dos seus membros,
não identificou Impedimentos e verificou que. conforme declarado pelo indicado - inclusive
com aposição de ciência das possíveis penalidades cíveis, administrativas e penais -- o Sr.

Rafaêl Guaragna Souza, apresenta os requisitos necessários constantes do Formulário
Padronizado de Cadastro de Administradores para assunção do cargo de Conselheiro Fiscal
da CEB Participações S.A. Assim, fica a critério da Assembleia Geral a decisão final sobre a

nomeação do indicado para o cargo de Conselheiro Fiscal da CEB Participações S.A

b) Sr. João Emigdio da Costa e Salva. Os membros do Comitê receberamos seguintes
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documentos para análise: Curdcu/um vffael Diploma de Bacharel em Economia: emitido pela

Universidade de Brasílial cópia da Carteira de Identidade, emitida pela SSP/DF: Título
Eleitoral: relação de bens contidos na Declaração de Imposto de Renda do Exercício de
20181 Certificado de Reservista: Carteira de Trabalhos e comprovante de residência. Foram

realizadas consultas e emissão de certidões em que constam regularidade, quitação ou

negatividadeda Justiça Eleltorall Justiça Eleitoral - Sistema de Gerenciamentode
Informações Partidárias - SGIPI Tribunal Regional Federal da 1; Regiãol Justiça Federal
Seção Judiciária do Distrito Federall Receita Federal: Secretaria de Estado de Fazenda do
Distrito Federall Banco Centrall Justiça Militar da Uniãol e Tribunal Superior do Trabalho. Em
relação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. foi emitida a certidão positiva

de distribuição (especial -- ações cíveis e criminais), na qual o indicado consta como parte

no polo passivo em duas Ações Cíveis Públicas no 0052829-44.2014.8.07.0018
e
n' 0708100-47.2018.8.07.0018,movidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios em desfavor do Distrito Federal, AGEFIS, TERRACAP e diversos outros réus.
dentre eles está o indicado. As referidas ações foram, conforme consta das Certidões de
Inteiro Teor, em anexo, ajuizadas em 19/12/2014 e distribuídas no PJE em 9/07/2018. tendo

ambas "como pedido liminar a abstenção de publicidade. vendas. promessas de vendas
hipotecas e outros alas que manifestem intenção de vender lotes do parcelamento Mini

Chácaras do Lago Sul Quadras 4 a ll e como pedido principal a condenação ao
desfazimento do parcelamento irregular. recompondo a gleba êm seu estado anterior e
removendo todas as edificações irregulares ali erigidas. Os réus iniciais foram citados às fis

426/427, 430/431. 495/496, 498/499: tendo apresentado sua defesa às fls. 501/544 e
''''\

546/552. Contudo, documento juntado às fls. 1141/1198 trouxe a relação completa dos
condâminós, os quais foram incluídos como fitisconsortes passivos, devendo ser citados na

forma do art. 554. $1', do CPC." O Comitê; por unanimidadedos seus membros.após a
análise da documentação apresentada, das informações prestadas pelo indicado por meio

do Formulário Padronizado de Cadastro de Administradores e das certidões negativas
supracitadas, identificou a existência das ações sobreditas que tramitam na Vara de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, ainda sem sentença proferida no I'

grau. Observa-se que tanto o indicado quanto o Distrito Federal e demais entes públicos

estão no mesmo polo dás ações o que indica. numa análise perfunctória:que não há
interesses conflltantes entre o indicado e os entes públicos que integram o polo passivo das

ações. Ademais, numa análise pedunctória, não há interesses conflitanteg com a pessoa

político-administrativacontroladorada sociedade de economia mista e com a CEB, pois
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sequer integram as referidas ações, sejam nos polos passivo ou ativo. Quanto aos demais

pontos o Comité não identificou Impedimentos e verificou que. conforme declarado pelo

indicado - inclusive com aposição de ciência das possíveis penalidades cíveis.
administrativase penais- o Sr. João Emigdio da Costa e Salva, apresentaos requisitos
necessários constantes do Formulário Padronizado de Cadastro de Administradores para
assunção do cargo de Conselheiro Fiscal CEB Participações S.A. Assim. fica a critério da
Assembleia Geral a decisão final sobre a nomeação do indicado para o cargo de Conselheiro

Fiscal da CEB Participações S.A. c) Sr. Marlon Tomazette.

Os membros do Comltê

receberam os seguintes documentos para análise: Cu/dcu/um Vifael Declaração emitida pela
Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - SAB e DF Gestão de Ativos S.A.. informando

que o indicado foi membro do Conselho de Administração daquelas Companhias dos
''''\

períodos de 29.05.2015 a 25.09.2015 e 28.08.20]5 a 27.11.20181Ates das Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária, ambas da Sociedade de Abastecimento de Brasílla S.A.
realizadas em 28.04.2015 e 25.09.2015, respectivamentel Diploma de Bacharel em Direito,

emitido pela Universidade de Brasília. Diploma de Mestre em DIreIto, emitido pelo Centro
Universitário de Brasília, Diploma de Doutor em Direito, emitido pelo Centro Universitário de
Brasílial cópia da Carteira de Identidade Profissional, emitida pela OAB-DFI Título Eleitorall

relação de bens contidos na Declaração de imposto de Renda do Exercício de 2018;
Certificado de Reservlstal Cadeira de Trabaihol e comprovante de residência. Foram
realizadas consultas e emissão de certidões em que constam regularidade, quitação ou

negatividade da Justiça Eleitorajt Justiça Eleitoral - Sistema de Gerenclamento de
Infomlações Partidárias - SGIP; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territóriosl Tribunal
''''x.

Regional Federal da ] ' Regiãol Justiça Federal Seçâo Judiciária do Distrito Federall Receita
Federall Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal: Banco Centrâll Justiça Militar
da Unlãol e Tribunal Superior do Trabalho. O Comitê, por unanimidade dos deus membros,
não identificou impedimentos e verificou que, conforme declarado pelo indicado - inclusive
com aposição de ciência das possíveis penalidades cíveis, administrativas e penais -- o Sr.
Marlon Tomazette, apresenta os requisitos necessários constantes do Formulário
Padronizado de Cadastro de Administradores para assunção do cargo de Conselheiro Fiscal
da CEB Padiclpações S.A. Assim, fica a critério da Assembleia Geral a decisão final sobre a
nomeação do Indicado para o cargo de Conselheiro Fiscal da CEB Participações S.A. Para
constar, eu

(Jailson Luiz do Nascimento Valentino) lavrei e subscrevo esta ata, para

apreciação. aprovação e assinatura por parte dos membros do Comitê. em única via de igual
3
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forma e teor. para compor o livro de "Atas das Reuniões do Comitê de Elegibilidade" da
Companhia Energética de Brasília - CEB

MICHELLAEÜRISTIAN S. F. LIMA

