AN EXO 11
FORMULÁRIO DE INSCRiÇÃO PARA DIRETOR

À COMISSÃO ELEITORAL

Eu ,
5o.Y'VI/.AJ 5Dr~-z.Z-.; S~VV! j ti.
nacionalidade
br......,; (e. f""
, estado civil
CA-.v-c4>
CPF/MF nO BZ3. BBL . 05<3 -OQ
, matrícula -n--"a""S
õe'C
=-G
-':'"7
O-3- z...
- - ,
Á==S=-n--:o :--e-mail [a!>o ixo ) , venho perante esta Comissão Eleitoral para solicitar a inscrição
para concorrer à indicação estatutária para o cargo de Diretor (Diretoria
Executiva), ciente das responsabilidades legais atribuídas ao cargo.
Em atendimento ao que preceitua o Regulamento 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;
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).
•
Declaração da Gerência de Recursos Humanos - GERHS,
V referentes aos requisitos descritos no Art. 3°, 111 , do regulamento, ou
documento equivalente.

J.

J.

Pede juntada e deferimento.

Florianópolis,

30

';:..-'-"""''''''''7'-f-'-iT'----

de 201 8.
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Samuel Borloluzzi Schmitz
Infonnações Nascido em 09 de julho de 1978
pessoais e
Residente na Rod. João Paulo, 710 (503-A 1) - João Paulo - Florianópolis - SC - 88030-300
contatos
(48) 99949-7607/ (48) 3233-3042/ samuelbs@gmail.com/ htlps://www. linkedin.com/in/sam uelbs
Fonnação

Engenharia de Produção Mecânica (em 2004) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Situação

Empregado concursado da SCGAS - Companhia de Gás de Santa Catarina desde outubro/2006.

Experiência
profissional

SCGÁS - Companhia de Gás de Santa Catarina
Florianópolis/SC
Coordenador de Relações Institucionais (CORIN) - Diretoria da Presidência
De Junho/2011 até a presente data
• Atuação diretamente ligada á Diretoria Executiva da Companhia;
• Obter licenças para expansão de gasodutos nas esferas municipal, estadual e federal ;
• Prospectar oportunidades de parceria junto às instituições;
• Dar suporte às ações de marketing e comunicação institucional;
• Apoiar projetos de expansão, com atuação junto aos municípios e entidades;
• Gerir contratos de ocupação de gasodutos em faixas de dominio.
SCGÁS - Companhia de Gás de Santa Catarina
Florianópolis/SC
Engenheiro de Vendas na Gerência de Mercado Urbano (GEURV) - Diretoria Técnica e Comercial
De Fevereiro/2005 até Junho/2011 (6 anos e meses) - Concursado desde Outubro/2006
• Prospectar e desenvolver projetos de expansão para a empresa ;
• Elaborar propostas comerciais, negociar e realizar venda a novos clientes;
• Ampliar as vendas nos clientes em carteira, com a utilização de novas tecnologias;
• Desenvolver a cultura de uso do gás natural nos clientes e municípios atendidos;
• Fomentar parcerias e estudos aplicados ao mercado consumidor;
• Acompanhar e fiscalizar serviços de conversão de instalações de clientes;
• Promover estudos de acompanhamento de mercado;
• Realizar estudos de competitividade e impactos de alterações tarifárias ;
• Desenvolver os modelos de negócio para atuação nos segmentos residencial e comercial ;
• Treinar e gerenciar equipes de comercialização terceirizada.
• Coordenar contratos de comercialização terceirizada;
• Dar suporte às iniciativas e ações de Comunicação e Marketing da área;
• Dar suporte às ações de pós-venda nos segmentos comercial e residencial;
• Gerenciar projetos de expansão da companhia .
Florianópolis/SC
SCGÁS - Companhia de Gás de Santa Catarina
Estagiário na Gerência de Planejamento (GPLAN) - Diretoria de Administração e Finanças
De Março/2004 até Setembro/2004 (6 meses)
• Elaborar e desenvolver ferramentas e relatórios para o Acompanhamento Tarifário;
• Realizar estudo de custos, demandas e novos mercados de atuação;
• Auxiliar, em parceria outras insUtuições, a divulgação dos Projetos de P&D realizados pela SCGAS;
• Auxiliar implantação do escritório de projetos (físico e virtual).

Idioma

Inglês intermediário, com boa capacidade de leitura e diálogo.

Outros

MS Office (Word, Excel e Powerpoint principalmente) , Windows, Bizagi/BPM , SolidWorks .
Interesse e facilidade no aprendizado de outras ferramentas, programas e sistemas.

ANEXO 111
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE CANDIDATO
(CONSELHO E DIRETOR - ÚNICO)

Eu ,

Eu,
nacionalidade
Ço..;j...,.cio
, CPF/MF na
BZ3. 'õBL. 055 - ao
, matrícula na SCGÁS na 0.32. , e-mail
(",;j.' : .!ro:»
, na condição de . Cj,ndidato ao cargo de L ) Conselheiro de
Administração (Suplente) / (;çJ Diretor da SCGÁS , DECLARO, para os devidos
fins de direito:
I'

50. ~d &r+ok•.:z.;z..-; Sol") ",,-j t"z...
bra1a' /~,''NJ
, estado civil

1) preencher, para o exercício 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) não 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 extrajud icial
ou judicial;
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 omlssao ou
falsidade , bem como desatend imento 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,

{Nom,

3D

t,;",

S!YWéL

ht"O

de
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S.

sul f1 /1z..

de 2018.
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AN EXO IV
TERMO DE COMPROMISSO DE CANDIDATO
(CONSELHO E DIRETOR - ÚNICO)

Eu,
5 c1\MM-e{ & cio lu,z'iz.. i Q;k,'Nt ,f-z.
nacionalidade bro-tl I&i
estado civil --:'(',,",~
=!,-::'=-=-_ _ __
CPF/MF nO Bz ,
L ,O
- De> , matrícula na SCGÁS nO 03Z.
,
e-mail .
rqc;.. . CC.--- · br , na CfX'3ãO de candidato ao cargo
de (_) Conselhei de Administração /
) Diretor da Companhia de
Gás de Santa Catarina - SCGÁS, ASSUMO O COMPROMISSO de,
caso venha a ser o candidato eleito pelos empregados da SCGÁS para,
me desincompatibilizar, mediante renúncia , ao cargo que atualmente
exerço de
Co::,,-ck~v- ~ K
6
I +."
o "'- ,
(indicar - qualquer que seja o cargo diretivo que esteja ocupan o na
empresa ou entidade de natureza sindical).

.0

,

Declaro estar ciente de que o não cumprimento da
desincompatibi lização, 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,

3D

de

YU)! / -R..\Mbrv

de 2018.

(Nome e assina ura)
;)~ua

13.

SO!YlI72..

Página

lo/Oh

lntersindical da SCGÁS

--------~
SE~N~G~
E-~SC~-~S~A~
ES~C~-~
Sll~
NT~E~C~-S~
C- ~SI~NC~Ó~P~
O~
LI~
S -~S~~~T~AA
~
PE~T~
RO~-S~~~D~~
~E~
X

~ ~

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CADASTRO DE ADMINISTRADORES
Conformidade com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
Ve rificação dos requisito s 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:

_ 5awtu.J 30 rT-ol»..,-z- z.. i 5úhl'V1 ;h
2. CPF:
62.3, BBl . 05~ -D:)
4. Cargo efetivo:

13. Sexo:

<::::.,.y\~l')h<- ; "TO

Matrícula:

5. Função comissionada:

(~y-cte,...o..cfoY-

7. Telefone profissional:

(A{;) 3Zl.1 - Li- LO::-

9. E-moi! profissional:
10. E-moi! pessoal:

11. Empresa Estatal à qual foi indicado:

S C. 6(S -

(

)F

032...

6. Código da função :

Is. Telefone pessoal: (4B)

5CA~elG 5'" ... . CO""""
:5a.w.v...J b5 r;;; h ~1Ih"': (o

~M

500.31 -

2.DL

3Z.3'- &J4"L

hrCO·IA-..

~",/.,.ó",

•

12. Cargo para o qual foi indicado:

ck

~)

k""

..

~ : .... "'-

.-L....

( ) Conselheiro de Administração

~iretor [Esºeciucar a Diretoria):

13. Setor de atuação da empresa*:

D; Y>1-r.'kl~

ck..

~)

~l ; z.v.d.o

e,v....-

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

s:.--+--

(j..,*,,ri "-"-

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 My e compatível
com o cargo (art. 17, 11, da lei 13.30?,'2016)?
~ Sim ( ) Não
15. Qual a área de sua formação acadêmica mais aderente ao cargo para o qual foi indicado?*

(;rt',L,,..,úio ~ -::\,. \ ~ III~Y:-á. ck- Yf1Obc'So

I1LQ.&."'I ' (.p.. (U'F~)

"'Indicar s6 a principal. Exemplos: a) graduação ern(}:ngenharia para empresa de energia; b) pós-graduação em finanças

16. Assinale a experiência profissional abaixo que você possui (art. 17, I, da lei 13.30?,'2016):
p ( ) 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 (conselho 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 profissio nal liberal em atividade vinculada à área de atuação da estatal

(x1

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

CoOyJ..t,~ . . .

d..L ~1()..fÓer, .rr. 'z +-;~<À"D"''''íS de. Y:..GÁ)

*lndicar só a principal. Exemplos: a) empregado; b) superintendente; c) coordenador-geral; d) professor de economia; e) advogado
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18. Possui notório conhecimento compatível com o cargo?
( k1'Sim ( ) Não
(Lei 13.30~16, art. 17, caput: "Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos 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 ma is aderente para indicar seu notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi
indicado? •

.14 (~toruJ CW!3l ~ (;N~ÇN.Õ

v\'"

SG&rt\< 'SPAJo 'J{f,<,/t:-) ~ CoOfchVl.tf..J.or

,. Indicar só o principal. Exemplos: a) qualquer Mestrado ou Doutorado; b) publicações acadêmicas; c) experiência acumulada em conselhos.

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

) Não

OÓ Sim

C. REPUTAÇÃO ILIBADA E VEDAÇÕES
21. Lei 13.30~6, art. 17-§§
§ 22 É vedada a indicação para o Conselho de Administração ou Diretoria
I - é representante 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 vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e
assessoramento superior na adm inistração pública?
1- é dirigente estatutário de partido político, ainda que licenciado do cargo?
I é titu lar de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo?
II - atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político
ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral?
111 - exerce cargo em organização sindica l?
IV - firmou contrato ou parce ria, como fornecedor ou comprador, 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 qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa po lítico-administrativa
controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou
sociedade?
§ 32 É parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau das pessoas mencionadas no inciso I do § 22?
22. Lei Complementar n 2 6<V1990, 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
Municipais, que haja perdido o respectivo mandato por infringência do disposto nos incisos I e II 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 térm ino da legislatura?
c) foi Governador ou Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal ou Prefeito ou Vice-Prefeito que
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 término do mandato para o qual tenha sido eleito?
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 sido diplomado, bem como para as que se realizarem nos
8 (oito) anos seguintes?
e) foi condenado criminalmente, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, por qualquer
dos crimes abaixo?
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; 2. contra o patrimônio privado, o sistema
financeiro, o mercado de capita is e os previstos na lei que regula a falência; 3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; S. de abuso 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 dignidade sexual; e 10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando

f) foi declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, pelo prazo de 8 (oito) anos?
g) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregu larida e
il

rI. , ,

/,

~

Se enquadra?

( ) Sim I<T Não
I ) Sim !'Sf"Não
( )Sim M Não
( ) Sim ({j Não
( ) Sim lo(Não
I ) Sim (!4"Não
(

)Sim(~Não

( ) Sim (l(Não

( ) Sim (.!(Não
( ) Sim Id"Não
Se enquadra?

( ) Sim (.1(Não

( ) Sim

I ~ Não

I ) Sim l)(Não

( )Sim ~ ão

( ) Sim (2!"'Não

( ) Sim (..lfNão
( ) Sim ( ~ Não

rV
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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, para as eleições que se
realizarem 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 ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição?

(

)Sim(~ão

Caso positivo, essa decisão foi suspensa ou anulada pelo poder judiciário? Nessa hipótese, o indicado deverá
apresentar cópia da decisão liminar ou sentença do poder judiciário, para fins de aferição da amplitude do
provimento judicial.
h) foi detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a
terceiros, pelo 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) exerceu cargo ou função de direção, administração ou representação 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
campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação
do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição?
k) foi Presidente da República, Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito, membro do Congresso
Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara 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 Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito
Federa l 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
judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento 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 infração 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
(oito) 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 Público que foi aposentado compulsoriamente por decisão
sancionatória, que tenha perdido o cargo por sentença ou que tenha pedido exoneração ou aposentadoria
voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos?
23. Lei 6.404'76, art. 147: Lei societária
§ 12 - é pessoa impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos?
§ 22 - é pessoa declarada inabilitada por ato da Comissão de Valores Mobiliários?'
• Site da CVM, no link de Atuação Sancionadora - Pesquisa Avançada
§ 32 (... ): I - ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado, em especial, em
conselhos consultivos, de administração ou fiscal?
§ 32 ( ... ): II - tem interesse conflitante com a sociedade?
24. Estatuto social, TCU e/ou TCE: Se enquadra?
a) se enquadra em qualquer vedação prevista no estatuto social da empresa?
b) se encontra inscrito na relação de inabilitados expedida pelo TCU e/ou TCE?
:1

I I

V

•

( ) Sim (8'Não

( ) Sim !.<Não

( ) Sim (\(!'N ão

( ) Sim ('(Não

( ) Sim (l«Não

( ) Sim (l(Não

( ) Sim (~ Não

( ) Sim (1fNão

( ) Sim (..rNão

( )Sim (' Não
Se enquadra?

( )Sim(~ ão

( ) Sim tl(N ão
( )Sim( ~ ão
(

)Sim ~ ão

( ) Sim (..;:Não
( ) Si m f«Não
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~ () ~

~

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

caso de se tratar de indica~ão eara Conselheiro de Administra~ão

( )Sim ( ) Não

Informe aIs) empresa(s) estatal(ais) do Estado de Santa Catarina daIs) qual(ais) é membro remunerado de
Conselho de Admini stração .
; Empresa
Empresa :
D. DOCUMENTOS EM ANEXO:

o

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

Item
15. Formação acadêmica mais aderente ao cargo para o qual foi
indicado.
17. Experi ência mais aderente ao cargo para

O

•
•

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

•
•

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

qual foi indicado .

a) Experiência mínima de 10 anos na área de atuação da estatal ou
em área conexa ao cargo para o qual foi indicado

•

J

b) Experi ência mínima 04 anos em cargo de direção (conselho 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

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

c) Experiê ncia 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 vincu lada à área de atuação da estatal

•
J

19. Notório conhecimento compatível com o cargo para
indicado.

Declaração de Conse lhos Regionais;
Declaração de prestadores de serviços;
Declarações co ngêneres.

qual foi • j Cópia do diploma;
• Ato de nomeação e de exoneração, se houver;
• Registro em carteira de trabalho;
experiência
• Declaração da empresa/órgão.

O

Exemplos: a) qualquer Mestrado ou Doutorado; b) publicações acadêmicas; c)
acumulada em conselhos

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

•

Certidão de Participação de Eleitor em Órgão
Sistema
de
do
por
meio
Partidário,
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP,
disponível no site tse.jus.br

-

Ciente das possíveis penalidades cíveiS, administrativas e penaiS, declaro que as Informaçoes prestadas e os
comprovantes anexos são exatos, verdadeiros e sem rasuras de qualqu er espécie, podendo ser utilizados pelos
Órgãos de análise de requisitos, vedações e avaliação.

2DILLlwLt:>
1=Lov ;'.~h,.J.
, . L'1_a l e data
~- ~

~
4~
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CADASTRO DE ADM INISTRADOR - Diretoria ou Conselho de Administração
Conformidade com a lei 13.303, de 30 de j unho de 2016.
Verificação dos req uisitos e ve da ções legais e estatutários exigidos para indicação de Adm inistrador (conselheiro de administração ou
diretor) de empresa estatal com receita operacional bruta igualou superior a R$ 90 milhões.

A . DADOS GERAIS
1. Nome co mpleto:

r--&~ &do k za.. : S::.h,.,..,; t<..
"=---- - - - - - - - r - - - -.r-- - i
2CPF:
52.3, QbL ,05--5-00
j 3.Sexo: ( ~M ( ) F
4. Cargo efetivo:
E; v\ ~'YI ~;rO
5. Fun ção comissionada : rbo,.....~
==---do
--y-------'j-6-.-C-Ó-d-ig-O-d-a-f-u-nç-ã-o-:7. Telefone profissional:
9. E-mail profissional:
10. E-mai! pessoa l:

5:::,o
---3- <3- -- 20
--J.....
--...j

8 . Telefone pessoal : (48 32.33 -30(2..
(4 8) 3Z..z.~ _ LLL5
80..""'<..<-« 6' 5.:;,*"'1 . COk- br

I

1

-

OL

/11

JV

S
f-------___......~='_'~.::""'''''''-=ü
''_'':~'_L..t>_
Y\.O Iv......"'. i
11. Cargo para o qual foi indicado : (
12. Empresa à qual foi indicado :

/

!

.. Co ""'"'"

I

) Conse lho de Administração ( ~retor

SG6Ás-

~~t-,....

13. Setor de atua ção da em presa ': D 1Sfr; b-.....;ç..;;:.o

c/......

cf-e. GiiS ck.
<:,..;:)

&-y...,
--'-r_'._"'
. . ____--1
~i; ~ e_ ~-f... G,v-j". .... ""'"
~-fe..

*Exemplos : fin ancei ro, participações, petrôleo, energia, infraestrutura, comunicação, abastecimento, saúde, pesquisa, tecnologia da informação,. indústria ou serviços.

B. REQUISITOS - Necessidade de comprovação documenta l (itens 15, 17 e 19)
14. Tem formação acadêmica compatível com o cargo para O qual foi indicado? (art. 17, inciso 11, da lei 13.30=116)
(((1sim

!ls.

) Não

Qual a área de sua formação acadêmica mais aderente ao cargo para o qual foi indicado? '

Gv~~çi'o

Úh

~",~v,'A ck.. VC/)dk.~ J'/WVl;u..

CUr::sv )

*[ndicar só a principal. Exemplos: a) Adm Istraçao ou Admmlstraçao Publica; b) ClenClas Atuariais; c) ClenClas Economlcas; d ) ComerCIO Inte rnaciona l; e) Contabilidade
ou Auditoria; f) Direito; g) Engenharia; h) Estatística; i) Finanças; j) Matemática; e k) curso aderente à área de atuação da empresa para a qual foi indicado.

16. Assinale a experiência profissio nal abaixo que você possui: (art. 17, inciso I, da lei 13.30=116 )

(x 'j 10 anos na área

de atuação da estatal ou em área conexa ao cargo para o qual foi indicado

I(xi' 04 anos em cargo de direção (conselho de administração, diretoria ou comitê de audito ria) ou chefia superior (dois
Iníveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa) em empresa de porte ou objeto seme lhante ao da estatal

( )04 anos em cargo equivalente a DAS-4 ou superior em pessoa jurídica de direito público interno
04 anos como docente ou pesquisador, de nível superior, na área de atuação da estatal
I(( )) 04
anos como profissio nal liberal em atividade vincu lada à área de atuação da estatal

17. Dos itens assinalados no item 16, descreva a experiên cia mais aderente ao cargo de administrador:'

Ccnrk",,,,,diJv

ele., ~ç.ó"1 Iv,s+. fv.~Q~;- ~

de.. 5G&ÁS

·Indicar só a principal. Exemplos: a) empregado; b) superintendente; c) coordenador·geral; d) professor de economia; e) advogado

I

18. Possui notório conhecimento compatível com o cargo para o qual fo i indicado?
(Ar!. 17, capu!, Lei 13.30?l16)

--- ( ~

) Não

19. Qual é o elemento mais aderente para indicar seu notó rio conhecimento compatível com o cargo de administrador?'

l'~u,.) al<R\

cÁ

Ct~f5õ

""-

~S I ~ 1Ú".fu)

ep....o

Coo~>v<d:,-

• Indicar só o principal. Exemplos: a) qualquer Mestrado ou Doutorado; b) publicações acadêmicas; c) experiência acumulada em conselhos

20 . É residente no Brasi l (requisito obrigatório apenas para indicação de Diretor):
21. Cumpre as exigências do estatuto social da estata l, que foi lido e verificado pelo indicado :

( ~Sim

) Não

)S im

) Não

Esse cadastro deve ser assinado e com rubrica em todas as páginas, escaneado em arquivo único juntamente com a
documentação comprobatória das qualificações informadas nos itens 15, 17 e 19, conforme item D.

c. REPUTAÇÃO ILIBADA E VEDAÇÕES
1. lei 13.30;vI6, art. 17, § 2º
I - é representante do órgão regulador ao qual a empresa estata l está sujeita?
II - é Ministro de Estado, Secretário Estadual ou Secretário Municipal?
111 - é titular de cargo em com issão na admin istração púb lica federal, direta ou indireta, sem vínculo
permanente com o serviço púb lico? (ap lica-se a servidor ou ao empregado público aposentado que seja
titular de cargo em comissão da admin istração púb li ca federa l di reta ou indireta)

Se enquadra?

1 I Sim

1«1 Não

1 ) Sim IId Não
1 I Sim Il!i Não

IV - é dirigente estatutário de partido político, ainda que licenciado ?
IV - é titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente federat ivo, ainda que licenciado?

1 ) Sim 1"1 Não

V - é parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau das pessoas mencionadas nos incisos I a IV?
VI - é pessoa que atuou, nos últimos trinta e seis meses, como participante de estrutura decisória de partido
político?
VII - é pessoa que atuou, nos últimos trinta e seis meses, em trabal ho vinculado a organização, estruturação
e realização de campanha eleitoral ?
VIII - é pessoa que exerça cargo em organização sindical?
IX - é pessoa fís ica que tenha fi rmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou
ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a União, com a própria estatal ou com empresa
estatal do seu conglomerado estatal, nos três anos anteriores à data de sua nomeação?
X - é pessoa que tenha ou possa ter qualquer fo rma de conflito de interesse com a pessoa po líticoadministrativa controladora da empresa estatal ou com a própria estatal?
2. lei Complementar nº 6"'1990, art. 1º-1 : Ficha limpa
a) é pessoa ina listável ou analfabeto?
b) é mem bro do Congresso Nacional, das Assemb leias Legis lat ivas, da Câmara Legislativa e das Câmaras
Municipais, que haja perdido o respectivo mandato por inf ringência do disposto nos incisos I e II do art. S5
da Co nstituição Federal, dos disposit ivos equiva lentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais
e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Fede ral, para as eleições que se realizarem durante o período
reman escente do mandato para o qual foi eleito e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura?
c) foi Governador ou Vice-Gove rn ador de Estado e do Distri to Federal ou Prefeito ou Vice-Prefeito que
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 rea liza rem durante o período
remanescente e nos 8 (o ito) anos subsequentes ao término do mandato para o qua l tenha sido eleito?
d) tem con t ra sua pessoa representação julgada procede nte pe la Justiça Eleitoral, em decisão transitada em
ju lga do ou proferida por órgão colegiado, em processo de ap uração de abuso do poder econômico ou
político, para a eleição na qual concorre ou tenha sido dip lomado, bem como para as que se realizarem nos
8 (oito ) anos segu intes?

1 I Sim l,q Não

1 I Sim Il<) Não
( I Sim I ~ Não
1 I Sim I}(Não
1 ) Sim 11tI Não
IISim N Não

1 ) Sim I\{Não
Se enquadra?

1 I Sim I.q- Não
1 I Sim 11(1 Não

1 I Sim II( Não

( I Sim Il:(Não
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e) foi condenado criminalmente, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cump rimento da pena, por qualquer
dos crimes abaixo?

( I Si m( ~ão

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; 2. contra o patrimônio privado, o sistema
financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; 3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitora is, para os qua is a lei com ine pena privativa de liberdade; 5. de abuso 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 tráfi co de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura , terrorismo e hediondos; 8. de redução à cond ição aná loga à
de escravo; 9. contra a vida e a dignidade sexual; e 10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando

f) fo i declarado ind igno do oficialato, ou com ele incompatível, pelo prazo de 8 (oito) anos?
g) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
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, para as eleições que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, ap licando-se o disposto no
inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição?
h) foi detentor de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiou a si ou a
terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, condenado em decisão transitada em ju lgado 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) exerceu cargo ou função de direção, administração ou representação 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
campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação
do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição?
k) foi Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, membro do
Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que
renunciou a seu mandato desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura
de processo por infringên cia a dispositivo da Constituição Federal, 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
judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento 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 infração 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
(oito) 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 (o ito)
anos após a decisão?
q) é magistrado ou membro do Ministério Público que foi aposentado compulsoriamente por decisão
sancio nató ria, que tenha perdido o cargo por sentença ou que tenha pedido exonera ção ou aposentadoria
vo luntária na pendência de processo adm inistrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos?

( ) Sim (Iq Não
( ) Sim (>((Não

( ) Sim ( ~ Não

( ) Sim !(1 Não

( )Sim (~ ão

( ) Sim I><fNão

( I Sim M Não

( ) Sim ~Não

( ) Sim

ilII Não

( ) Sim M"Não
( ) Sim W-Não

( ) Sim ( ~Não

llY
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3. lei 6.404'76, art. 147: lei societária
§ 1" - é pessoa impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, co ncussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos?
§ 3" (... ): I - ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado, em especial, em
conselhos consultivos, de administração ou fiscal?
§ 3" (... ): II - tem interesse conflitante com a sociedade?

Se enquadra?

I ) Sim ~ Não

I )Sim W Não
I )Sim ~ ão

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

Meio de comprovação

I.

15 - Formação acadêmica mais aderente-;'-o ca rgo de Conselheiro
de Administração da empresa para a qual foi indicado.
•
-

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

-- -------------------------

17 - Experiência mais aderente ao cargo de admin istrador da empresa para a qual foi indicado.
a) Experiência mínima de 10 anos na área de atuação da estatal ou •
em área conexa ao ca rgo para 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 (conSelh- o- d-eTI. - -A-t o'-d
-e
- n-o-m-e-a-ç-ão- e-d-e- e-x-o-n-e-ra- ç-ão,-s-e-hou- v-e-r;
administração, diretoria ou comitê de auditoria) ou chefia superior.

I(dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa).

Declaração da empresa/órgão;
Registro em carteira de trabalho .

em empresa de porte ou objeto semelhante ao da estatal
c) Experiência mínima 04 anos em cargo equivalente a DAS-4 ou.
superior no setor público

Ato de nomeação e de exoneração;

d) Experiência mínima 04 anos como docente ou pesquisador, de •
nível superior, na área de atuação da estatal
•

Registro em carteira de trabalho;
Declaração da instituição.

-- - - -- -- -- ------+--------

I

~

_____

~~

_ __

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

__

~_

_

•

_ _+-1_ _ _- - - ' -

19 - Notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi I.
•

indicado.

•

Exemplos: a) qualquer Mestrado ou Doutorado; b) publicações acadêmicas; c) experiência e

acumulada em conselhos

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

Cópia do diploma (frente e verso);
Ato de nomeação e de exoneração, se houver;
Registro em carteira de trabalho;
Declaração da empresa/órgão;

Ciente das possíveis penalidades cíveis, administrativas e penais, que eventuais declarações falsas podem
acarretar, afirmo que as informações prestadas e os comprovantes anexos são exatos, verdadeiros e sem ra suras
de qualquer espécie, podendo ser utilizados pelo Comitê Estatutário de Elegibilidade.

"Çt." '~...{F,1'\f
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República Feuerativa do Brasil
Ministério da Educação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
o

Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do

e;l7gel7baria. áre~ MecSl)icª.lçijitaçã9 e;"gel)bar,~deJ'rod"ção MecSl7ica
25 de setembro de 2004, confere o titulo de e;l7gel7beiro MecSl7ico a

curso de Graduação em
na data de

6sllJlle/BDrlQ/lIZzi 6~"lIJifz
de nacionalidade brasileira, natural do Estado de Santa Catarina, carteira de identidade com registro geral
número 2.802.016jSC, nascido a 9 de julho de 1978, outorgando-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de
todos os direitos e prerrogativas legais.

Florianó.polis, 25 de setembro de 2004 •

. ,,

Prof. -Robert Wayne !iIDnohyl Ph.D.
Presidente do coleg1dtfo do curso

)

Matricula: 97244147
Curso reconhecido pela portariaIMEC nO 49, de
09/02/1984, publicado no Diário Oficial da União de
13/02/1984

Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Departamento de Administração Escolar
DIPLOMA REGISTRADO nos termos da Lei nO 9394/96,
Artigo 48 e Parágrafo 1°, de 20 de dezembro de 1996.
DADOS DO REGISTRO
Processo admin ist rativo nO: 23080.030288/2002-70
Registro nO: 198
Livro: CTC/O002
Folhas
nO: 66
FloriariGpolis, 2 J de setembro de 2004

. ,~" és

I

-~p

Eli zabete Fermiano do Espírito Santo
Serviço de Expedição e de Registro de Diplomas
Matricula : 26888

º.

mação, R egistro e Controle Acadêmico

atricula: 43693
Visto

r::--...J

.Jv..

Nair Cardoso da Cunha
Diretora do Departamento de Administração Escolar
Delegação do Reitor Portaria n°. 1328/GR/95
Matricula: 8 1501
Núcleo de Processamento de Dados

J\~

00 8076
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DECLARAÇÃO
Declaro, a pedido, que o senhor SAMUEL BORTOLUZZI SCHMITZ, portador dos documentos
RG nº 2802016-2 - SSP/SC, CPF nº 823.881.059-00, residente e domiciliado na cidade de
Florianópolis/SC, na Rodovia João Paulo, nº 710, apto AP 503, A 1, CEP 88030-300, ingressou no
quadro de empregados da Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS por meio de
Concurso Público de Provas e Títulos , tendo sido admitido no dia 02/10/2006 para o cargo de
Engenheiro de Vendas Junior e recebido a matrícula de número 32. No dia 27/06/2011 foi
designado para a função gratificada Coordenador de Relações Institucionais da Companhia, a
qual ocupa até a presente data. Declaro ainda que o empregado não apresenta punição
disciplinar nos últi mos 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=:8ft o=ICP-8rasir, ou=Secretaria da Rec!'ita F!deral do BrasilRFB, ou::RF8 e-CPF Al, ou={EM BRANCO), ou"'Autentlcado por AR
VALIDAR, cn=FRANCISCO ,JOSE DE FIGUEIREDO:S5229220953
O~dos; 2018.12.03 13:59:18 -02'00'

Francisco José de Figueiredo
Gerente de Recursos Humanos e Suprimentos
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PORTARIA DE - W 011/2011

Ato de Nomeação de Posição de Confiança - Função Gratificada

Com base no art. 30° do Regimento Interno da SCGÁS e face à deliberação
conforme ata da 38" RDE/2011, a Diretoria Executiva nomeia o Empregado
abaixo relacionado , para o exercício da respectiva Posição de Confiança, com
efeitos a partir de 27 de junho de 2011:

Nome do Empregado

Posição de Confiança

Samuel Bortoluzzi Schmitz

Coordenador de Relações Institucionais - CORIN

Florianópolis, 06 de junho de 2011.
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Waltér Luiz Brito dos Santos
Gerente Geral da Univers idade Petrobras
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partic:ipo~do FÓt'L!mM:undiEli de Mai-keting&:Vendas, "
realizado em São Paulo nos:dias 3 e 4 de junho de 2008, .
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d(

Petrobras certifica que Samuel Bortoluzzi Schmitz participou

do curso Marketing Aplicado à Comercialização e Distribuição de Gás

Natural, realizado no período de 21 a 23 de novembro de 2007, na
Universidade Petrobras .
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wa(ter Luiz Brito dos Santos
Gerente Gera l da Universidad e Petrobras
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