AN EXO 11
FORMULÁRIO DE INSCRiÇÃO PARA DIRETOR

À COMISSÃO ELEITORAL

Eu,

TQ\lJ€ u

Ths t sS

nacionalidade BRk&\ \ e;\ ?-o
, estado civil C AS,~
,
CPF/MF _no
X 2?3. oLGC\~ k5" , matrí<;.ula na SCGÀS nO <:2A O
,
e-mail
·TI~ Cil. ~ < ~ ,J&Il, venho venho perante esta
Comissão Eleitoral para solicitar a inscrição para concorrer à indicação estatutária
para o cargo de Diretor (Diretoria Executiva), em atendimento do Edital de Eleição,
publicado no dia 21/11/2018 no Jornal Notícias do Dia, página 15, publicado no dia
____ , ciente das atribuições e responsabilidades atribuídas ao cargo.

oTh

..illÀM.iV:

Em atendimento ao que preceitua o Regulamento Geral do processo
eleitoral, anexo os seguintes documentos:

J •

Currículo Funcional que apresente, de forma sucinta, um relato
das atividades desempenhadas pelo empregado, desde a data de sua
admissão até a data de sua habilitação;
" .
Termo de Responsabilidade, conforme ANEXO 11, onde o
candidato declara preencher os requisitos para ocupação do cargo,
possuir reputação ilibada e insuspeita idoneidade moral , e de não ser
impedido por lei;
J • Termo de Compromisso, conforme ANEXO 111, onde o candidato
declara o compromisso de se desincompatibilizar de qualquer cargo
diretivo ou de representação que esteja ocupando na empresa ou em
entidades de natureza sindical;
J . Formulário CADASTRO DE ADMINISTRADORES , atinente à
verificação dos requisitos e vedações legais e estatutários exigidos
para indicação de Administradores de empresa estatal com receita
operacional bruta igualou superior a R$ 90 milhões (Decreto Estadual
nO 1025/17).
J . Declaração da Gerência de Recursos Humanos - GERHS,
referentes aos requisitos descritos no Art. 3°, 111 , do regulamento, ou
documento equivalente.
Pede juntada e deferimento.
Florianópolis,

30

de novembro de 2018.

(Nome e assinatura)
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CURRíCULO FUNCIONAL

Anexo ao Formulário de Inscrição

Desde outubro de 2014, empregado concursado (classificado em 1° lugar) e
exercendo o cargo de Assistente Administrativo, lotado na Gerência de
Engenharia . Desde então, é o responsável pelo Centro de Documentação
(CEDOC) da GEREN.
Desde dezembro de 2016 , membro do Grupo de Trabalho de Padronização de
Normas Internas, indicado pela Diretoria Executiva (RDE 84"/2016).
Membro eleito (representante dos empregados) na Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes -

CIPA, nos períodos 2014/2015 , 2015/2016 e

2017/2018.

Florianópolis, 30 de novembro de 2018.

~

IRINEU THEISS
Matrícula 210

1

IRINEU THEISS
Brasileiro, 66 anos, casado, natural de Blumenau (SC)
e-mail: irineu.t@gmail.com - Te!.: (48) 99932 9679
EXPERIÊNCIA
Out.20l4 - atual

SCGÁS - Florianópolis (SC) - empresa distribuidora de gás em Santa Catarina,
controlada pela CELESC. Funcionário da Gerência de Engenharia, concursado
no cargo de Assistente Administrativo (classificado em 10 lugar no concurso).

Jun.201l- 0ut.2012

CIANET Indústria e Comércio SA - Florianópolis (SC). Diretor Administrativo
e Financeiro, com responsabilidade geral sobre a Administração Financeira,
Contabilidade, Recursos Humanos e assuntos societários.

Fev.20 1O-Dez 2010 IPREV - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Florianópolis
(SC). Diretor de Gestão de Recursos Previdenciários, com quatro Gerências sob
supervisão: Investimentos, Gestão dos Bens Imóveis, Fiscalização/Auditoria e
Compensação Previdenciária.
Jan.2005-Ago.2009 COMCAP - Companhia Melhoramentos da Capital - Florianópolis (SC).
Diretor Administrativo-Financeiro (Recursos Humanos, Finanças,
Compras e Contratos, Contabilidade, Serviços Gerais). Diretor Presidente
Interino no período de outubro/2006 a dezembro/2007. A COMCAP
planeja e executa os serviços de limpeza pública e coleta de resíduos sólidos
no município de Florianópolis. Principais resultados alcançados: melhoria
da eficiência do serviço e redução de custos com a racionalização de
processos.
Mai .200l- Jul.2006

WBSA Sistemas Inteligentes S.A. - Florianópolis (SC). Sócio empreendedor
minoritário. Presidente e Diretor Financeiro, com responsabilidade direta sobre
todas as atividades administrativas e financeiras , bem como, os assuntos
corporativos e societários. A WBSA foi criada em 2001 com o objetivo de
desenvolver soluções de software baseadas em inteligência artificial. Após cinco
anos de atividades, a empresa foi vendida para um parceiro estratégico.

Jan.1 999-Dez.2002

CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina S. A. - Florianópolis (SC).
Na Assistência de Planejamento e Comercialização de Energia (Gabinete da
Presidência), desenvolvi atividades de Relações com Investidores (mercado
internacional) e participei do desenvolvimento de parcerias com investidores
públicos e privados, na área de geração de energia elétrica. Gerente do Escritório
da Qualidade (TQC) no ano de 2002.

Jan.1999 - Jul.1999

UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina - Tubarão (SC).
Docente da disciplina Pesquisa Operacional (Curso Superior - Administração).

Fev.1995 - Jan.1998 CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina S. A. - Florianópolis (SC).
Na posição de Assessor do Diretor Economico-Financeiro, desenvolvi e
implantei na CELESC a atividade de Relações com Investidores (RI),
trazendo como resultado ampla visibilidade da companhia no mercado de
capitais, tanto no Brasil como no Exterior. Principais atividades realizadas nesse
período: preparação de releases trimestrais das demonstrações financeiras da
Empresa e discussão dos resultados da companhia com investidores.

;k
~

Coordenei as atividades relativas à Oferta de ações da CELESC no mercado
internacional (setembro de 1996), através da qual a companhia captou US$ 130
milhões destinados ao flllanciamento da expansão da empresa.
Ago.1993 -Ago.1994 SCECO-EAST - Saudi Consolidated Electric Company in the Eastern Province,
Dammam - Arábia Saudita. Engenheiro consultor na área de Planejamento de
Sistemas (período de licença sem remuneração da Celesc). Desenvolvimento de
estudos de avaliação técnica e econômica de alternativas de expansão do sistema
elétrico, resultando na redução de investimentos da empresa.
Mar.1980-Ago.1993 CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Florianópolis (SC).
Divisão de Planejamento Financeiro, no período de agosto/91 a agosto/93.
Como Engenheiro nos Departamentos de Planejamento do Sistema e Operações,
atuei na avaliação técnica e econômica de alternativas de expansão, avaliação da
confiabilidade de sistemas e fui representante da Companhia em Grupos de
Trabalho do Setor Elétrico em nivel nacional.
Ju1.l989 - AbLl990 NTS - Núcleo de Tecnologia de Software - Foz do Iguaçu (PR) e Florianópolis
(SC). Consultor - Gerente do Projeto de desenvolvimento de um sistema
computacional (software) para controle da barragem da Usina de ITAIPU.
Fev.1980 - Ago.1988 CREA-Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Florianópolis (SC). Contrato de tempo parcial como consultor para a área de
Informática: consultoria, análise e desenvolvimento de sistemas gerenciais.
Dez.1972-Mar.1975 Exército Brasileiro - 5° Batalhão de Engenharia de Combate - Porto União (SC).
Segundo Tenente do Exército (R/2 convocado), desempenhando funções de
comando de Pelotão e comando de Companhia de Engenharia.
FORMAÇÃO ACADÊMICA

Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção e Sistemas - Área de Inteligência Aplicada,
Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis (SC) - 2003. Trabalho de Dissertação:
"Inteligência Competitiva: uma Proposta de Implementação no Setor Elétrico".
Mestrado MBA em Administração de Negócios Internacionais - curso de mestrado MBA em
tempo integral, realizado na EAP - European School of Management - Paris (França) - janeiro
a dezembro de 1998.
Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas (Especialização em Pesquisa
Operacional). Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis (SC) - 1985 a 1987.
Graduação em Engenharia Elétrica. Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis
(SC) de 1975 a 1979.
Habilidades Linguísticas

Inglês: fluente - Alemão: nivel avançado.

AN EXO 111
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE CANDIDATO
(CONSELHO E DIRETOR - ÚNICO)
Eu , IR \ I\j 00
Tl-\E \ 6';3.
nacionalidade
R Qp,s,,\ 1 E:q<;:z..e
,estado civ!1 c:..f"<-8.A;M
:
CPF/Mf nO ~-=t.t~ . 02.(, - AS , matricula na SCGAS nO
e-mail ~~;~
~(<2 ~\C..~ - 4;Nv... t.-'l- , na condiçã? de candidato ao cargo
de Conselheiro de Administração (Suplente) / Diretor da SCGAS, DECLARO, para os
devidos fins de direito:

=

:v.a

,

1) preencher, para o exercicio do cargo para o qual me candidato,
os requisitos de capacitação técnico-profissional e as condições de não ser impedido
por lei ;
2) possuir reputação ilibada e insuspeita idoneidade moral , não
tendo registrado antecedentes criminais ou haver sofrido penalidades administrativas
no âmbito profissional nos últimos 5 (cinco) anos ;
3) nâo estar sob os efeitos de condenação por qualquer tipo de
crime, bem como de nunca ter sido condenado por órgão colegiado;
4) não ter participado da administração de empresa que esteja ou
esteve em direção fiscal ou que tenha estado ou esteja em liquidação extrajudicial ou
jud icial;
5) não estar inabilitado para cargos de administração em outras
instituições sujeitas à autorização, ao controle e à fiscalização de órgãos ou entidades
da administração pública direta ou indireta, conforme regulamentação em vigor e,
6) não ser empregado ou ter participação acionária em qualquer
organização privada que preste ou possa vir a prestar serviços ao SCGÁS.

Declaro que este documento representa a expressão da verdade e
que todos os dados nele contidos estão corretos, podendo ser comprovados, a
qualquer tempo, mediante certidões, atestados ou declarações.
Declaro, ainda, que estou ciente de que qualquer omissão ou
falsidade, bem como desatendimento às exigências do Regulamento para eleição do
representante dos empregados para ocupar o cargo de Conselheiro de Administração
/ Suplente, acarretará minha exclusão do processo.
Florianópolis ,

3<0

de novembro de 2018.

(Nome e assinatura)
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AN EXO IV
TERMO DE COMPROMISSO DE CANDIDATO
(CONSELHO E DIRETOR - ÚNICO)

,,-..

Eu, IR \ Nt.U
\ -t\ e-U7S
nacionalidade E\1-1>1 <à LE::-I Rô
, estado civil QI'\ ~f:\ bo
CPF/MF nO õ~ . 2:;'>3 . \O - k.S"
, matrícula na SCGÁs n° ~A'O ,
e-mail ~~ _
.~ .
, venho na condição de
candidato ao cargo de Conse eiro de Administração / Diretor da
Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS, ASSUMO O
COM PROM ISSO de, caso venha a ser o candidato eleito pelos
empregados da SCGÁS para ter o nome encaminhado para a eleição ao
cargo de Conselheiro de Administração / Suplente ou para Diretor
(Diretoria Executiva), me desincompatibilizar, mediante renúncia, ao
cargo que atualmente exerço de (indicar - qualquer que seja o cargo
diretivo que esteja ocupando na empresa ou entidade de natureza
sindical).
Declaro estar ciente de que o não cumprimento da
desincompatibilização, em exigência ao que preceitua o regulamento para
indicação do representante dos empregados para ocupar o cargo de
Conselheiro de Administração / Suplente ou para Diretor (Diretoria
Executiva), acarretará no meu impedimento para a sua assunção.
Florianópolis, ~

de novembro de 2018.

(Nome e assinatura) "-----t-"">~

""T\<v\--w B\)

""\i\ ~ t ~ S
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CADASTRO DE ADMINISTRADORES
Conformidade com a Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016.
Verificação dos requisitos e vedações legais e estatutários exigidos para indicação de Administradores de empresa estatal com receita

operacional bruta igualou superior a R$ 90 milhões.
A. DADOS GERAIS

1. Nome completo:

\ ~E:-\ Ss
O-=t-Cs" '283 . ~Cj - l..!::í
~

-:r~ \~-S U
2. CPF:

4. Cargo efetivo:

t\S<;~S~\E

13. Sexo: (X) M (

-Ab\-'\-l N-' ~\K:"",\\YeJ

S. Função comissionada:
7. Telefone profissional:

Matrícula:

)F

021\0

6. Código da função:

3~c,

~~St\

18. Telefone pessoal:

~,~~~ ~ ~/">
-ry
10. E-mai! pessoal:
~~.1:~ -> C0 ~~ÀY' ~
11. Empresa Estatal à qual foi indicado:
.sCE:tAS

9. E-mail profissional:

'1,~'l32 '1G~
~.~

12. Cargo para o qual foi indica do:
( ) Conselheiro de Administração

i><l Diretor [Esºecifjcar a Diretoriol:
13. Setor de atuação da empresa':

~

=S:::êS=\ ~ l \<..

\:NE.RG\~

"' Exemplos: financeiro, participações, energia, água e saneamento, tecnologia da informação, turismo, agronegócio, pesquisa.

B. REQUISITOS - Necessidade de comprovação documental (itens 14, 16 e 18).
14. Possui formação acadêmica, graduação ou pós-graduação (latu ou stricto sensu), reconhecida pelo MEC e compatível
(X) Sim ( ) Não
com o cargo (art. 17, 11, da Lei 13 .30:;2016)?

-

15. Qual a área de sua formação acadêmica mais aderente ao ca rgo para o qual foi indicado?'

,

~

GQ.f1~I,jt\ 0'J ~'" E'I0~~MQ.\f:\ ELCc.\R1 cA-

t

f~~ - 6.~p<<;.NJ

'"Indicar só a principal. Exemplos: a) graduação em engenharia para empresa de energia; b) pós-grad uação em finanças

é)-A.. __

E'NG ~ Y~\')~D

16. Assinale a experiência profissional abaixo que você possui (art. 17, I, da Lei 13.30:;2016):

(X) 10 anos na área de atuação da estatal ou em área conexa ao cargo para o qual foi indicado
) 04 anos em cargo de direção (co nselho de administração ou diretoria) ou chefia superior (dois níveis hierárquicos não
estatutários mais altos da empresa) em empresa de porte ou objeto semelhante ao da estatal
(~04 anos em cargo equivalente a DGS-3 ou superior no setor público
( ) 04 anos como docente ou pesquisador em áreas de atuação da estatal
( ) 04 anos como profissional liberal em atividade vinculada à área de atuação da estatal

(

17. Dos itens assinalados no item 16, descreva a experiência mais aderente ao cargo para o qual foi indicado:'

:D\KET0'R

À

'.s:lt\.\ N I ~;\R.-P\\ \ "O - 'Ç \~N'l Cét -\Go

~ C-a k.c.f\-f

*Indicar só a principal. Exemp los: a) empregado; b) superintendente; c) coordenador-geral; d) professor de economia; e) advogado

~~

~~g/.:de

18. Possui notório co nhecimento compatíve l com o cargo?
~) Sim ( ) Não
(Lei 13.30?,'16, art. 17, capu t : "Os membros do Conselho de Ad ministra ção e os indicados para os ca rgos de diretor, inclusive
presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento ..")
19. Qual é o elemento mais aderente para indica r seu notório conhecime nto compatíve l com o cargo para o qua l foi
indicado? *

MéSWA:Jxl E::.'t'\

t:=\-JG,cçkl \\AR\. PI

~ ~'D~C~ €

Me~~\J s..... ~\\l\,,=-

~y.pç()

.. Indicar só o principa l. Exemplos: a) qualquer Mestrado ou Doutorado; b) publicações acadêm\cas; c) experiência acumulada em conselhos.

~ Sim

20. Cumpre as exigências do estatuto social da estatal (anexo):

(

) Não

c. REPUTAÇÃO IU BADA E VEDAÇÕES
21. Lei 13.30;V16, art. 17-§§
§ 22 É vedada a indicação para o Conselho de Administração ou Direto ria
1- é rep resentante do órgão regulador ao qual a empresa está sujeita?
I é Ministro de Estado, Secretário Estadual ou Secretário Municipal?
I - é t itular de cargo, sem víncu lo permanente co m o serviço púb lico, de natureza especial ou de direção e
assessoramento superior na administração pública?
1- é dirigente estatutário de partido político, ainda que licenciado do cargo?
1- é titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federa ção, ainda que licenciados do cargo?
II - atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido po lítico
ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realiza çã o de ca mpanha eleitora l?
111 - exerce cargo em organ ização sind ical?
IV - firmou contrato ou pa rce ria, como forn eced or ou comprado r, demandante ou ofertante, de bens ou
serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da
sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 (três) anos
antes da data de nomeação?
V - tem ou pode ter qua lquer forma de co nflito de inte resse com a pessoa político-administrativa
con t ro ladora da empresa pública ou da sociedade de eco nomia mista ou com a próp ria empresa ou
sociedade?
§ 32 É parente consanguíneo ou afim até o tercei ro grau das pessoas mencionadas no inciso I do § 22?
22. lei Complementar n 2 64/1990, art. 12-1: Ficha limpa
a) é pessoa inalistável ou analfabeto?
b) é membro do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara legislativa e das Câmaras
Municipa is, que haja perdido o respectivo mandato por infringência do disposto nos incisos I e 11 do art. 55
da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais
e leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente do mandato para o qual foi eleito e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura?
c) foi Governador ou Vice-Gove rnador de Estado e do Distrito Federa l ou Prefeito ou Vice-Prefeito qu e
perdeu seu cargo eletivo por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da lei Orgânica do Distrito
Federal ou da lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente e nos 8 (oito) anos subsequentes ao té rmino do mandato para o qual tenha sido eleit o?
d) tem contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou
político, para a eleição na qual concorre ou tenha sid o diplomado, bem como para as que se realizarem nos
8 (o ito) anos seguintes?
e) foi condenado crim in almente, em decisão transitada em julgad o ou proferida por órgão judicial colegiado,
desde a cond enação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, por qualquer
dos crimes abaixo?
1. contra a econom ia popular, a fé pública, a adm inistra ção pública e o patrimônio público; 2. contra o patrimônio privado, o sistema
financeiro, o mercado de cap itais e o s previstos na lei que regula a falênc ia; 3. contra o meio ambiente e a saúde pública ;

Se enquadra?

( I Sim t><l: Não
( ) Sim ~Nã o
( ) Sim ~Não
( ) Sim
( )Sim

~

Não

~N ão

( I Sim ~ Não
(

)Sim~

Não

(

ISim ~

Não

( )Sim M Não
( ) SimMNão
Se enquadra?

( ) Sim IX! Não

( ) SimMNão

( I Sim () ( Não

( I Sim ()cI Não

( ) Sim M,.Não

4. eleitora is, para os qua is a lei comine pena privativa de li berdade; 5. de abu so de autoridade, nos casos em que houver
condenação

à

perda do cargo ou

à inabilitação

para o exercício de função pública; 6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e

valores; 7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 8. de redução

à condição

análoga

à

de escravo; 9. contra a vida e a dign idade sexual; e 10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando

f) fo i declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatíve l, pelo prazo de 8 (oito) anos?
g) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade

,

( ) Sim IX.Não
( ) Si m ~Não

~
\J

~a~
---------------------------------------------------------------------

insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, pa ra as eleições que se
rea lizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no
inciso 11 do art. 71 da Constituição Federal, a todos os orde nadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição?

( I Sim i>'l. Não

Caso positivo, essa decisão foi suspensa ou anulada pe lo poder jud iciá rio? Nessa hipót ese, o indicado deverá
apresentar cópia da decisão limina r ou sentença do po der j udiciário, pa ra f ins de afe rição da am plitude do
provimento j udicial.
h) foi detentor de ca rgo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a
terceiros, pe lo abuso do poder econômico ou político, condenado em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenha sido diplomado, bem
como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes?
i) exe rceu cargo ou função de direção, administração ou representa ção em estabelecimentos de crédito,
financiamento ou seguro que tenham sido ou estejam sendo objeto processo de liquidação judicial ou
extrajudicial, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação?
j) foi condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por
corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de
campa nha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação
do regi stro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição?
k) fo i Presidente da República, Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito, membro do Congresso
Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câm ara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciou a seu
mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por
infringência a dispositivo da Constituição Federa l, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito
Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término da
legislatura?
I) foi condenado à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicia l co legiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enrique cimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena?
m) foi excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em
decorrência de infra ção ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou
suspenso pelo Poder Judiciário?
n) foi condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de
ter desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de
inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão que reconhecer a fraude?
o) foi demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8
(o ito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário?
p) é pessoa física e ou dirigente de pessoa jurídica responsável por doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito)
anos após a decisão?
q) é magistrado ou membro do Ministério Púb lico que foi aposentado compulsoriamente por decisão
sancionatória, que tenha perdido o cargo por se ntença ou que tenha pedido exoneração ou aposentadoria
vo luntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos?
23. Lei 6.40'V76, art. 147: Lei societária
§ 1º - é pessoa impedid a por lei especial, ou condenada por crime fa limentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, co ntra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos?
§ 2º - é pessoa declarada inabilitada por ato da Comissão de Valores Mobiliários?'
, Site da CVM, no lin k de Atua ção Sancionadora - Pesquisa Avançada
§ 3º (... ): I - ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado, em especial, em
conselhos consultivos, de administração ou fiscal?
§ 3° ( ... ): 11- tem interesse conflitante com a sociedade?
24. Estatuto social, TCU e/ou TCE: Se enquadra?
a) se enq uadra em qualquer vedação prevista no estatuto social da empresa?
b) se encontra inscrito na relação de inabilitados expedida pelo TCU e/ ou TCE?

( ) Sim

i>q Não

( ) Sim M. Não

( ) Sim ~Não

( )Sim ~Nã o

( )Sim~Não

( ) Si m M Não

( )Sim ~Não

( ) Sim I>(Não

( ) Sim}<J. Não

(

)Sim ~Nã o

Se e nquadra?

( ) Sim i>\Nã o

( ) Sim

(

(>Q. Não

)Sim~N ão

( ) Sim N:Não

( )Sim M.Não
( )Sim ~N ão

. 25. Membro remunerado de Conselho de Administração (art. 20 lei 13.303/2016)? - Preencher somente no

caso de se tratar de indicofão Qora Conselheiro de Administrafão

( ) Sim

'l4.

Não

Informe a(s) empresa(s) estatal(ais) do Estado de Santa Catarina da(s) qual(ais) é membro remunerado de
Conselho de Administração.
Empresa:
; Empresa

D. DOCUMENTOS EM ANEXO:

o

indicado está ciente da necessidade de anexar à presente declaração os respectivos documentos que atestam o
atendimento dos itens 15, 17 e 19 do presente formulário, quais sejam :
Item

J

15. Formação acadêmica mais aderente ao cargo para o qual foi
indicado .

Meio de comprovação

•
•

Cópia do diploma de graduação (frente e verso);
Cópia do certificado de pós-graduação(frente e
verso).

17. Experiência mais aderente ao cargo para o qual foi indicado.
a) Experiência mínima de 10 anos na área de atuação da estatal ou •
em área conexa ao cargo pa ra o qual foi indicado
•

•

Ato de nomeação e de exoneração, se houver;
Declaração da empresa/órgão;
Registro em carteira de trabalho.

b) Experiência mínima 04 anos em cargo de direção (conselho de •
administração ou diretoria) ou chefia superio r (dois níveis.
hierárquicos não estatutários mais altos da empresa) em empresa •
de porte ou objeto semelhante ao da estatal

Ato de nomeação e de exoneração, se houver;
Declaração da empresa/ órgão;
Registro em carteira de trabalho.

c) Experiência mínima 04 anos em cargo equivalente a DAS-4 ou •
superior no setor público

Ato de nomeação e de exoneração, se houver;

d) Experiência mínima 04 anos como docente ou pesquisador em •
áreas de atuação da estatal
•

Registro em carteira de trabalho;
Declaração da instituição.

e) Experiência mínima 04 anos como profissional liberal em •
atividade vinculada à área de atuação da estatal
•

Declaração de Conselhos Regionais;
Declaração de prestadores de serviços;
Declarações congêneres.

19. Notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi
indicado.
Exemplos: a) qua lquer Mestrado ou Doutorado; b) publicações acadêmicas; c) experiência
acumulada em con selhos

21. lei 13.303/16, art. 17,§2º:
I - é dirigente estatutário de partido político, ainda que licenciado
do cargo?
II - atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante
de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vincula do
a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral?

•
•
•
•

•
•

Cópia do díploma;
Ato de nomeação e de exoneração, se houver;
Registro em carteira de trabalho;
Declaração da empresa/órgão.
Certidão de Participação de Eleitor em Órgão
de
Sistema
do
por
meio
Partidário,
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP,
disponível no site tse.jus.br

- prestadas e os
Ciente das possíveis penalidades cíveis, administrativas e penais, declaro que as mformaçoes
comprovantes anexos são exatos, verdadeiros e sem rasuras de qualquer espécie, podendo ser utilizados pelos
Órgãos de análise de requisitos, vedações e avaliação .

~
Assinatura dota) Ind icado(a)

IRINEU THEISS

COMPROVAÇÃO REQUISITOS ITEM 15 DO
CADASTRO DE ADMINISTRADORES

1) GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA
2) PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
3) MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
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M[NIST~nIO

DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CERT I F ICADO
A Universidade Federal de Santa Catarina confere o presente Certificado a .. ____ IRINEU_. __THEI.5-'L ______________.____________________ _
____________________________________________________________________________ __________________________________ ._ ... _. filho de.____ c ~_RJ:.L..L.º _._ 'I'HoE._J:§!C; ________________________________ .______________________________________________ .__ e de
':JALLY
SS
-----.-.- _..... -_.THEI
-_ .... -- ... -...
_.. ------------- _._ ....-. -_. --- _.. _......

-'"

-. _. -_. _... - .. ". --------.-. _. -.- .. _.. --- _. ---_._ ..... -.... --. -"
_

27 de _.....DEZEMBRO
195 1---_ .. "-_ ..... , em
, nascido a _...............
---_ ... _. _. --_..... ......----_.- -- ---_.- -- -----de. -----------_

__!?_L_1J.M_J;;NA1J._______ .________________________________________________________________________ Estado de ___ s_MITA_.CATARINA _____ .______________________ , pela conclusão do CURSO DE

PÓS-GRADUAÇÃO, A NíVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, em ____ l'.\'!.Gl'_l'l_t'-i\_~_ri\___DL?RºDIJ.ÇÃ_º_____ .. ____________ __________________________ .. _______ ________.
.----... __..__............__ ......................... -.-------_._,

no período de ___ .lo _º_____ de._____ :3_~ 'ol:_l'_/Il_!3,!tgI!_~_(3_~_________ a .___ ~g ___ .de _____ f'ilA_J:Q ___________________.____ ._______ de 19 _13.7______..
Florianópolis, _JJ3________de ___ .. AI2.\'Q;!; __.. _.. ________ __ de 199_Q,___________ .

/(CA

~

.

- - - - - -- - - - -PR6:k-iii~~·-·---- - -
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- - - -,- Jl~uLAD(j----

Curso de Pós-Graduaçêo, a N(vel de Especializaçêo em:
Aluno: 1R1NEU THEISS
DISCIPLINAS

I

Teoria dos Crafos
Previsão em Eng . de Produção
~~todos Matem~ticos em Eng.
~~todos Matem~ticos em Eng.

de Produç ã.o I
de Prod. I I

Pesquisa Operacional I
Econo mia, dê, Engenharia I

Pesquisa Operacional I I
Pesquisa Operaciona.l
Pesquisa Operaciona.l
Teoria da Decisão
Topicos Especiais em
Tbpicos Especiais em
(Controle Ótimo)

111
IV
Eng. Econômica
Pesquisa Operacional
.

rbpicos Especiais em Pesquisa Operacional

Créditos

I

~;e-.
nCla

qu

Divisão de Registro de Diplomas/ Del. MJ;;C
CERTIFICADO registrado sob nO.

às

fls.-'~&:_~o

Fp'oJis. em

.f1/t2

livro nO.

08 / Q 5'

-U áj(vj'~~

l~'

Conceitos

03
03

FS
FS

B
A

02
02
03

FS
FS
FS

A
C
B

02
03

FS
FS

A
B

I

-

~

PROFESSORES

Serg io Fernando Maye rel e
Robert itlayne Samohyl
Rica.rdo lUra.nda. Ba.rcia.
WUUan Glenn 'IIhytley
Rau l Va.lentim da. Silva.
Ricardo Miranda Barcia
Antônio Sergio Coelho
João Ernesto E. Ca.stro
Sergio Fernando Mayerle
Antonio Sergio Coelho
Luiz Gonzaga de Souza Fonseca
Pa.uloRenecio Nascimento
Joã.o Ernesto E. Castro
Joã.o !':rnesto E .. Castro
Nelson Ca.sarotto Filho

I

Titula\

i\1. En~

e Ph.D.
Ph.D.
Ph.D .
M.Sc .
e Ph.D.
/lI . En)'
/lI • En!,
e M.!':nf
1',1 . En~

Dr.Se
~1. Se.

03
03
03
03

FS
FS
FS
FS

A
B
A
A

03

FS

C

Ricardo Miranda. Barcia

Ph .D .

02

FS

A

Hans YürQen Zimmermann

Ph.D.

-~- -

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Pró Reitoria de Ensino

I

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ro.·1.En[

e M.En,
r.LEn~

---

o

aluno é considerado aprovado numa disciplina quando
obtém conceito A, B ou C, e simultaneamente freqüência FS.
1 crédito equivaJ. a 15 horas-aula (Reg. Geral da UFSC).
A duração do curso em horas·aula foi de .5.25 ...... horas.
A avaliação do aproveitamento foi procedida através
de . ttlS.t.es. ..e .. trabalhos.

República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

.'

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
o Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribu ições confere
o Grau de ,y,C;ô'1'RC; a

Iril)eu 't/Jeiss
de naciona lidade b rasileira, natur al do Estado de Santa Catarina, Carteira de Identidade com registro
geral número 4.297.852-1 / SC e nascido a 27 de dezembro de 1951, pela conclusão do Curso de
P6s-Graduação em I::MGC;MHARIA ))1:: PRO))UC:ÃO e pela Defesa Pública de Dissertaçao de Mestrado,
realizada em 17 de novembro de 2003, o utorgando-lhe o t ítulo de

Me;.S1Re:. em e;.r-tCe;.r-tHARJA pe;. PROPUÇÃO
na Área de Concentração:
prerrogati vas legais.

Mídia e COl)bec;imel)to,

para que possa gozar de todos os

direitos e

Florianópolis, 22 de abril de 2004.

Edso.r1í'a'c heco Paladlnl

-J -=-

Prof. Rc.d Ifo J

u lm Pintd da Luz

eltor

Curso reoonheeido pela POl'tal'iajl?cdeml
n'. ai 5'.:1 (/- d. OY/O~.? , publicad"
no Diário Oficial da Uni~o de I/f/r(o.z
Universidado Federal do Santa Cnt"rioll
Pró-Reitoria. de Ensino de Gradunção

Depto. de Admiuistl'ação Escolar - DAE
Divisão de Programação, Registro o
Controle Acadêmico - DPRCA
Sorvo de E:q>ed. e dll

Hcgi~tro

de Diplomaq - SEH.D

DIPLOMA registrado sob o'. ...... .1.f... ....................... ..

Jõvro .L~ ... !.I.......f.lh"" lÜf...m ....!f,._.L_e __U .. ~'.!.
1',.",,",.

n·'... ./!..!.!?lR.,...P..f.i?.':f..'f.f.... !../.lfY...'i .....' ..L...

11011 tormo~

do u.rtigo 48 da Loi
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0.301. do 20
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o.r

Carlos Podesló
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IRINEU THEISS

COMPROVAÇÃO REQUISITOS ITEM 17 DO
CADASTRO DE ADMINISTRADORES

1) DECLARAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA COMCAP
2) CÓPIA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMCAP REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2005 (ELEIÇÃO DOS DIRETORES
DACOMCAP)

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos · fins, que o Sr. IRINEU THEISS, CPF número
076.883.269-15, exerceu o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da COMCAPCompanhia Melhoramentos da Capital, no período de 03 de janeiro de 2005 até 11 de
agosto de 2009, com as seguintes atribuições inerentes ao cargo: Finanças (Tesouraria,
Contas a PagarlReceber, Planejamento Financeiro); Contabilidade; Suprimentos;
Gestão da Frota de Veículos; e Recursos Humanos.

Cargo: Diretor Presidente

(

I

/

~ ;~T.E:920SDA~" --'---------________________-,
130

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINI~TMÇÃ01{E.ALI1ADA NO DIA 03
DE JANEffiO DE 2005

Às quinze horas do dia três de janeiro de dois mil e cinco realizou-se na sala de reuniões da sede
administrativa da Companhia Melhoramentos da Capital - Comcap, situada na rua Quatorze de
Julho, número trezentos e setenta e cinco, no bairro Estreito, nesta capitaI, a reunião para tomar
posse e realizar deliberações o Conselho de Administração eleito em Assembléia Geral realizada às
14:DO horas deste mesmo dia. Tomaram posse pelo prazo de dois anos conforme preceitua o
parágrafo l° do artigo 19 dos Estatutos Sociais da Companhia os Srs. JAIME DE SOUZA, JOSÉ
NRTON ALEXANDRE, ANA PAULA PEREmA, MILTON CÉSAR PmES e OSCAR
SILVEmA. Registra-se que o membro representante dos empregados no Conselho de
Administração, Sr. LUiZ CARLOS LEOTÍLIO DE MELLO foi empossado no dia 15 de julho
de 2004 com mandato até o dia 14 de julho de 2006, através de pleito eleitoral, conforme parágrafo
3° do Artigo 19 dos Estatutos Sociais. Inicialmente, o Presidente do Conselho Sr.Jaime de Souza,
recém empossado, convidou a mim Maria Aparecida Gonçalves Senna para secretariar a reunião.
Ato continuo, colocou em pauta a exoneração dos atuais Diretores da Comcap, por vontade do
acionista majoritário, levando em consideração a mudança da Administração do Executivo
Municipal, o que foi acatado por unanimidade a exoneração da Sra. Leia da Silva - Diretora
Administrativo-Financeira e Diretora Presidente interina e Mário Cesar Silva, Diretor de
Operações. Continuando, após discussão e consenso ficou definido pelos Senhores Conselheiros a
nominata que passará a compor a Diretoria da Companhia Melhoramentos da Capital- Comcap, a
saber: Sr. JOSÉ NRTON ALEXANDRE, brasileiro, casado, administrador, filho de Angelino
Augusto Alexandre e Maria José do Nascimento, carteira de identidade nO llR-417.779 - Secretaria
de Segurança PÚblica/Santa Catarina, CPF nO 165.425.509-25, residente e domiciliado na Avenida
Atlântica, nO 3238 - apto 602, Balneário Camboriu - Santa Catarina como Diretor-Presidente e
interinamente respondendo pela Diretoria de Operações e o Sr. IRINEU THEISS, brasileiro,
cas.ado, administrador, filho de Cirillo Theiss e Wally Theiss, carteira de identidadeno 4.297.852-1Secretana de Segurança Pública/Santa Catarina, CPF n° 076.883.269-15, residente e domiciliado
na rua Abel Capela, n° 522 - bairro Coqueiros, nesta capital, como Diretor AdministrativoFinanceiro, assumindo o cargo a partir do dia 05 de janeiro de 2005 . Conforme parágrafo 2° do
artigo 24 dos Estatutos Sociais da Companhia, os Diretores terão gestão por dois anos, podendo
haver recondução por igual período, apresentando neste ato as respectivas Declaração de Bens, de
acordo com o parágrafo IOdo artigo 24 dos Estatutos Sociais. Ato contínuo, o Sr. Jaime de Souza
- Presidente do Conselho desejou aos Diretores eleitos sucesso e felicidades no comando da
Companhia. O Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. lrineu Theiss, disse aos Conselheiros que
não medirá esforços para desempenhar com eficiência o cargo a ele atribuído. O Conselheiro Luiz
Carlos L. de Mello deu as boas vindas aos novos Diretores, desejando em feliz ano novo a todos os
presentes. Referente a remuneração percebida pelos Diretores eleitos, os mesmos perceberão o
valor integral de R$ 3.l68,30(três mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos) atribuído ao
Diretor-Presidente e R$ 2.851,47(dois mil, oitocentos e cinqüenta e hum reais e quarenta e sete
centavos) atribuído ao Diretor Administrativo-Financeiro. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião do Conselho de Administração da qual lavrou-se a presente Ata, em meio
digital, que lida e aprovada, por ser expressão da verdade, vai assinada por todos os presentes.
Florianópolis,
de janeiro de 2005.
.
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IRINEU THEISS

COMPROVAÇÃO REQUISITOS ITEM 19 DO
CADASTRO DE ADMINISTRADORES

1) MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
2) MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO (MASTER DF BUSINESS ADMINISTRATION)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
o Reitor da Universidade Federal de Santa Catarin a, no uso de suas atribuições confere
;o Grau de M~:;i'T\~ a

Iriqeu t/Jeiss
de nacionalidade brasileira, natural do Estado de Santa CaL'ar/na, Carteira de Identidade com registro
geral número 4.297.852-1fSC e nascido a 27 de dezembro de 1951, pela conclusão do Curso de
Pós-Graduação em ~NaI:NHAI\IA ))1: I'T\O))UçÃO e pela Defesa Pública de Dissertação de Mestrado,
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CHAMBRE DE COMMERCE ET O'INDUSTRIE DE PARIS

DelivereJdJ~-/rf~

, 'o

LÚCIA DE ALMEIDA E SILVA NASCIMENTO
Tradutora Pública e Intérprete Comercial
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rua São Vicente de Paula, 60, Agronômica - CEP 88.025-330
FLORIANÓPOLIS - se - BRASIL tel: (048) 228 2332
E-mail: cetraid@matrix.com.br

Tradução nO 5.294/00
A abaixo-assinada, Tradutora Pública e Intérprete Comercial no Oficio de
Ftorianópolis, Estado de Santa Catarina, República Federativa do Brasil. nomeada para o idioma Inglês conforme Portaria n° 31/89, de 12 de dezembro de
1989, assinada pelo Presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina,
atesta que lhe foi apresentado um IHST6RICO ESCOlAR em original, a fim de
ser traduzido para o vernáculo, o que cumpre em razão de seu cargo, como
segue:
EAP - PROGRAMA DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 1998 - 12 de
janeiro de 1998 - 18 de dezembro de 1998./.

HISTÓRICO ESCOLAR./.
Nome: IRINEU TREISS./.
Bloco I

Informações Contábeis para Gerentes
Economia para Gerentes
Direito Comercial Internacional*
Cultura e Negociação Internacional
Ambiente de Negócios Internacionais
Finanças Corporativas
Análise de Indústrias
Instituições e Políticas Européias*
Gerenciamento de Joint-Ventures Internacionais
Gerenciamento de Operações Internacionais
Gerenciamento do Desafio da Tecnologia*
Comportamento Organizacional
Marketing
Habilidades de Comunicação nos Negócios*
Exercício de Final das Fases I & 11

Nota
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Lúcia A. S. Nascimento -

Tradução nO 5.294/00
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Bloco II

Marketing de Projetos
Legislação Comercial Comparada
Estratégia e Estrutura Internacional
Gerenciamento de Recursos Humanos em Nível
Internacional
Negociando com o Leste da Ãsia*
Finanças Internacionais
Habilidades de Comunicação nos Negócios*
Exercício de Final das Fases III & IV

B

D+
B+

BP
A
P

A-

Bloco III

Transferência Internacional de Tecnologia
Mudança nas Organizações*
Jogo de Simulação de Negócios*
Projeto de Consultoria Européia
*Optativas: Notas atribuidas: AProvado

(P)

B+
P
P
B

ou Reprovado

(Fl ./ •

[carimbo) Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris E .A. P. -

av.
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Cedex 17 -

Tel.:

Ecole Européenne des Affaires -

Porte de Champerret -

Paris -

75838

6,

44.09.33.00./ .

Daniel Rouach,

Coordenador do Programa de Mestrado em

Administração - [assinatura)./.
As

notas são baseadas nos seguintes critérios:

A = Excelente
B=Muitobom

C = Bom

E = Insatisfàtório

D = Satisfàtório

F = Reprovado

P=Aprovado
(Optativas)
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seGAs
DECLARAÇÃO
Declaro, a pedido, que o senhor IRINEU THEISS, portador dos documentos RG nº 4297852 SSP/SC , CPF nº 076.883.269-15 , residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC , na Av.
Governador Irineu Bornhausen, nº 3322, apto 803, Bairro Agronômica, CEP 88025-200,
ingressou no quadro de empregados da Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS por
meio de Concurso Público, tendo sido admitido no dia 01/10/2014 para o cargo de Assistente
Administrativo , matrícula de número 210 , o qual ocupa até a presente data. Declaro ainda que o
empregado não apresenta punição disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos.

E por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Florianópolis, 03 de dezembro de 2018.
Assinado de forma digital por FRANCISCO .JOSE DE
FIGUEIREDO:S5229220953
DN: c:::SR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do BrasHRFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou:Autenticado por AR
VAUDAR, cn=FRANCISCO JOSE DE FIGUEIREDO:SS229220953

Dados:2018.12.0316:46:41.o2'OO·

Francisco José de Figueiredo
Gerente de Recursos Humanos e Suprimentos
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