
ANEXO 11 
FORMULÁRIO DE INSCRiÇÃO PARA DIRETOR 

À COMISSÃO ELEITORAL 

Eu , AtJory';Z.j,/I ;2k>.'feL-:",, ; 
nacionalidade 1312~ 5 1 if,flb , estado civil Q.,ASb?::> 

CPF/MF nO &6. '-/lv . ;2'3 - 20 , matricula na SCGÀS nO 02!> 
e-mail A:tYr?1J':J(Ç3 ~bA5. C?r-? _ M , 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 Notícías do Dia , página 15, publicado no dia 
26 /" /I? ciente das atribuições e responsabilidades atribuídas ao cargo. 

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; 

j . 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; 

I . 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, 0+ o \le 2018. 

Pági na 2 
Intcrs ind ic:.1 da SCCÂS 

SENGE-SC - SAESC - SrNTEC-SC - SrNCÓPOLlS - SINTRAPETRO - SINDALEX Q ty 

~ 





Currículo André Zim Zapelini - SCGÁS 

Graduado em Engenharia de Produção e Sistemas pela UFSC em 1996. Em 
2005 ingressou na SCGÁS, onde atua na área comercial com gestão de 
contratos e liderança de equipes na realização de projetos de implantação para 
redes de distribuição de gás natural , nos mercados automotivo, comercial , 
residencial e geração de energia. No mercado automotivo tem sido um dos 
incentivadores nacionais, colocando a SCGÁS em posição de destaque em 
numero de postos e veículos adaptados para uso do GN em todo Brasil, por 
isso, recebeu prêmios como o TopGas e participação na primeira edição do 
Maratona Gás em 2010, ambos promovidos pela Petrobras. É o atual gestor 
do serviço de CallCenter da companhia , que atende pelo canal 0800 e outros , 
as diversas demandas de clientes, prestadores de serviços , fornecedores e 
comunidade em geral do estado, através de um serviço terceirizado que 
funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atua também na liderança da 
função de marketing de produto, participando e desenvolvendo o modelo de 
negócio da empresa para segmentos de mercado e seu constante 
crescimento. É responsável direto por diversos processos de melhoria e 
inovações na SCGÁS, dentre os quais podem ser citados o concurso interno de 
ide ias e a constante busca pela otimização no atendimento a clientes do 
mercado urbano, como o projeto piloto de Balneário Camboriú. No ano de 2017 
concluiu com êxito o MBA em Gestão Empresarial pela FGV-Fundação Getúlio 
Vargas. 

Florianópolis, dezembro de 2018 





ANEXO 111 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE CANDIDATO 

(CONSELHO E DIRETOR - ÚNICO) 

Eu, Af.JVI'lÇ / .?II 'I '?,6,.?';;?!.,;1-' \ 
nacionalidade f} /Z-!Yj I L;:/rb estado civil GÁS"""? 

CPF/MF nO &'06. La"" 1'2-3 - Zo , matricula na SCGÁS nO 02? 
e-mail At-çn3'& ~AG -Ça? _ rzlZ. , na condição de candidato ao cargo 
de Conselheiro de Administração (Suplente) / Diretor da SCGÁS, DECLARO, para os 
devidos fins de direito: 

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 ãmbito 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 extrajudicial 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 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 , O:t-- deútovembro de) 2018. 
?'?2@-,bt?; 

(Nome e assinatura) 
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ANEXO IV 
TERMO DE COMPROMISSO DE CANDIDATO 

(CONSELHO E DIRETOR - ÚNICO) 

Eu, At-JD fl:3 /' ;z:,' VI ..2,A'7.G' L i 7'-' ; 

nacionalidade P;7íll> '7 I L5 ,(7-b , estado civil 01>;;;'D r?= , 

CPF/MF nO :Sob. '12...-:;> . (z.~ - 20 , matrícula na SCGÁS n° 02-;' , 
e-mai l f>y-.QM@<GC-bA5 .p .-, . ~'2.. , venho na condição de 
cand idato ao cargo de Conselheiro 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 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). C~'(Z.2-'~ -;/d íljÇl7.C,t'YY'? Ufl0L)1'--'? .;Ç V-6IC-uZ-Aíl 

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, o-:r delÍlOvembro)de 2018. 
9ffh'3·b,j? 

(Nome e assin 

f 
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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: 

--À-JO(l3' Z irt 26.:?g Líf'J i / 

2. CPF: Go6. 42.:7 . 12'3 - 2::/ [3. Sexo: (0 M ( ) F 

4. Cargo efetivo: f3pC~ f.J Ite) (l.? [23 ~?1)5 7u ;:tJ.; Matrícula: o2~ 
5. Função comissionada: C-G~IV~ 17§~.60? uflfJ, . 6. Código da função: 50.:::> 7; - Z15 
7. Telefone profissional : 415 ~9-'.:r1- Li 1- VI [8. Telefone pessoal: 45 32'"1:5 1'{,7-> 
9. E-moi! profissional: AtvOn3@ ~C;6Á.5>- C?,.-, · ~:z. 

10. E-moi! pessoal : AZ2A7i3/..:,t-'i 8 DI (1/) I I- . Co'-' 

11. Empresa Estatal à qual foi indicado: SCGAS 
12. Cargo para o qual foi ind icado: 

( ) Conselheiro de Administração 

1v'f Diretor (EsQeci(jcar a Diretorial: 

13. Setor de atuação da empresa': 0'77"11-' f3,V' <;::.c.-:> 17e 
-Exemplos: financeiro, participações, energia, água e saneamento, tecnologia da informação, turismo, agronegócio, pesquisa. e>A S ioJo. v'í2.t> /.... 

~,...O '-I "Z.ô v ..... 

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~ e compatível 
com o cargo (art. 17, 11, da Lei 13.30?,'2016)? C ) Sim ( ) Não 

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

6.101n~17v.!>~Õ éV' & &.:::,,-,rf<> (l.' ~ b) (7i!JA g'l ~1,A3 e"l-r~'X>I"2," L 
"'Indicar sô a principal. Exemplos: a) graduação em engenharia para empresa de energia; b) pós-graduação em finanças 

l t!,'ssinale a experiência profissional abaixo que você possui (art. 17, I, da Lei 13.30?,'2016): 
( ~ 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 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: ' 

~ It> en ;';"13 b [) 9 ==> d c-oofV?<! f-' t;0'.:::>rL- ~L-
*Indicar só a principal. Exemplos: a} empregado; b) superintendente; c) coord enador-geral; d) professor de economia; e) advogado 
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18. Possui notório co nhecimento compatível com o cargo? ( ~ Sim ( ) Não 
(lei 13.303116, art. 17, caput: "Os membros do Conselho de Admin istração e os ind icados 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 mais aderente para indicar seu notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi 
indicado? • 

a.) r--rffôll. l:::> 5..t>72'L yt> 7'v,.vt/,c;:; C.--ee ...... C0L. b) 7?!> G(JóVV6.fbC &" C~5 ~?reç"~'L 
• Indicar só o principal. Exemplos: a) qualquer M estrado ou Doutorado; b) publicações acadêmicas; c) experiência acumulada em conselhos. 

20. Cumpre as exigências do estatuto socia l da estatal (anexo): )S im ) Não 

c. REPUTAÇÃO ILI BADA E VEDAÇÕES 

21. Lei 13.303/16, art. 17-§§ I Se enquadra? 

§ 2º É vedada a indicação para o Conselho de Administração ou Diretoria 

I - é representante do órgão regulador ao qual a empresa está sujeita? ( I Sim ('1Não 

1- é Ministro de Estado, Secretário Estadual ou Secretário Municipal? ( I Sim ('1' Não 

I - é titular de cargo, sem vínculo permanente com o se rviço público, de natureza especia l ou de direção e 
( I Sim ("Í Não 

assessoramento superior na administração pública? 

1- é dirigente estatutário de partido político, ainda que licenciado do cargo? ( I Si m (-1' Não 

1- é titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo? ( I Sim ('1' Não 

11 - atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisó ria de partido político 
( I Sim (..(Não 

ou em trabalho vinculado a orga nização, estruturação e realização de campanha eleitoral? 

III - exerce ca rgo em orga nização sindical? IISim M Não 

IV - f irmou contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou 
serviços de qualquer natu reza , com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da 

( I Sim (v( Não 
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 pol ítico-adm inistrativa 
controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou ( I Sim ('{'NãO 

sociedade? 
§ 3º É parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau das pessoas mencionadas no inciso I do § 2º? ( I Sim ( '!'Não 

22. Lei Complementar nº 6'V1990, art. 1º-1: Ficha limpa Se enquadra? 

a) é pessoa inalistável ou analfabeto? ( I Sim fVl Não 

b) é membro do Congresso Naciona l, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras 
Municipais, que haja perdido o respect ivo mandato por infringência do disposto nos incisos I e 11 do art. 55 
da Constitu ição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constitu ições Estaduais ( I Sim (111' Não 

e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período 
remanescente do mandato para o qual fo i eleito e nos oito anos subsequentes ao término 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 

( I Si m ('1'Não 
Federal ou da Lei Orgânica do Mu nicípio, para as eleições que se realizarem durante o período 
remanescente e nos 8 (Oi to) 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 

( I Sim r-{Nã o 
político, para a eleição na qual concorre ou tenha sido diplomado, bem co mo para as que se reali za rem nos 
8 (oito) anos seguintes? 
e) foi condenado criminalmente, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão jud icial colegiado, 
desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (o ito) anos após o cumprimento da pena, por qualquer 
dos crim es abaixo? 
1. contra a economia po pular, a fé públi ca , a administração pública e o patrimônio público; 2. contra O patrimônio privado, o sistema 

( ) Sim t1' Não financeiro, o mercado de capitais e os previst os na lei que regula a fa lência; 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 t râfi co de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 8. de redução à condição aná loga à 
de escravo; 9. contra a vida e a dignidade sexual ; e 10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando 

f) foi declarado ind igno do of icialato, ou com ele incompatível, pelo prazo de 8 (oito) anos? ( I Sim ('1 Não 

g) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou fun ções públicas rejeitadas por irregularidade ( I Sim i0 Não 





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 II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de 
mandatários que houverem agido nessa condição? ( ) Sim (.,(Não 

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 

( ) Sim ('{NãO 
proferida por órgão judicia l 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, 
( ) Sim ({ Não 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 

( )Sim M Não 
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 

I ) Sim f1 Não infringência 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 

( ) Sim ({ Não 
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 ( ) Sim (V'f'Ião 

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 ( ) Sim M Não 

inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão que reconhecer a fraude? 
o) foi demitido do se rviço público em decorrência de processo administrativo ou judicia l, pelo prazo de 8 

( ) Sim (I.{Não 
(oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anu lado 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) ( ) Sim V Não 

anos após a decisão? 
q) é magistrado ou membro do Ministério Público que foi aposentado compulsoriamente por decisão 

( ) Sim ({ Não 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 6.40<V76, art. 147: lei societária Se enquadra? 

§ 1º - 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 ( ) Sim t--fNão 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos? 
§ 2º - é pessoa declarada inabilitada por ato da Comissão de Valores Mobiliários?' 

( ) Sim ({ NãO 
• Site da CVM, no link de Atuação Sancionadora - Pesquisa Avançada 
§ 3º ( ... ): I - ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado, em especial, em 

( ) Sim (V'I'I ão 
conselhos consultivos, de administração ou fiscal? 

§ 3º ( ... ): " - tem interesse conflitante com a sociedade? ( ) Sim (" " Não 

24. Estatuto social, TCU e/ou TCE: Se enquadra? 
a) se enquadra em qualquer vedação prevista no estatuto social da empresa? I )Sim ( ~ Não 

b) se encontra inscrito na relação de inabilitados expedida pelo TCU e/ou TCE? ( )Sim (\.1 Não 
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25. Membro remunerado de Conselho de Administração (art. 20 lei 13.303/2016)? - Preencher somente no 
( ) Sim ( ) Não 

caso de se tratar de indica"õo {2ora Conselheiro de Administração 
Informe a{s} empresa{s} estatal{ais } do Estado de Santa Catarina da{s} qua l{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 Meio de comprovação 

15. Formação acadêmica mais aderente ao cargo para o qual foi • Cópia do diploma de graduação {frente e verso} ; 
indicado. • Cópia do certificado de pós-graduação{frente e J 

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 • Ato de nomeação e de exoneração, se houver; 
em área conexa ao cargo para o qual foi indicado • Declaração da empresa/órgão; J 

• Registro em carteira de trabalho. 

J 
b} Experiência mínima 04 an os em cargo de direção {conselho de • Ato de nomeação e de exoneração, se houver; 

administração ou diretoria } ou chefia superior {dois níveis • Declaração da empresa/ órgão; 
hierárquicos não estatutários mais altos da empresa} em empresa • Registro em carteira de trabalho. 
de porte ou objeto semelhante ao da estatal 

c} Experiência mínima 04 anos em cargo equivalente a DAS-4 ou • Ato de nomeação e de exoneração, se houver; 

superior no setor público 

d} Experiência mínima 04 anos como docente ou pesqu isador em • Registro em carteira de trabalho; 

áreas de atuação da estatal • Declaração da instituição. 

e} Experiência mínima 04 anos como profissional liberal em • Declaração de Conselhos Regionais; 

atividade vinculada à área de atuação da estatal • Declaração de prestadores de serviços; 

• Declarações congêneres. 

19. Notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi • J Cópia do diploma; 

indicado. • Ato de nomeação e de exoneração, se houver; 

• Registro em carte ira de trabalho; 
Exemplos: a) Qualquer Mestrado ou Doutorado; b) publicações acadêmicas; c) experiência • Declaração da empresa/ órgão. 
acumulada em conselhos 

21. Lei 13 .303116, art. 17,§2Q
: • Certidão de Participação de Eleitor em Órgão 

I - é dirigente estatutário de partido político, ainda que licenciado Partidário, por meio do Sistema de 

do cargo? Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, 

11 - atuou, nos últimos 36 {trinta e seis} meses, como participante disponível no site tse.jus .br 
de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado 
a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral? -4 

Ciente das ossíveis penalidades cíveis, administrativas e penais, declaro que as infor l:("ções prestadas e os 
p - d d . d I ~. .<":.~(çl~Sé t ·l· d I c,ompravantes anexos sao exatos, ver a eiras e sem rasuras e qua quer espeCle, po " ., r u I Iza os pe os 

Orgãos de análise de requisitos, vedações e avaliação. 

-pk7fl-\ "';...0'7", 1-1 S> 0"+/1'2--/ Zo I g /)>J 713 ~/Z. ;'"'" 7-D'1~L; ........ : 
local e data Assinatura do{a } Indicado{a) 





11\ 
• 

AEF\JSLlCA FEDERATIVA = 8R"SIL 
MINISTEAIO DA ECUCAC,;ro 

UNIVERSIDADE FEOEIfIAL DE SANTA CATARINA 
, lill 

iLI, :Y~)J I ' 
O Reitor da Universidade Federal dé,.,§ê-!2:'t;a Catarina, no uso de suas atrlbulr;ões e tendo em 

' - , _ _ o _ . __ ___ 

:t. 267.lB;j,.C~;: 11~~~'1~~~~M ;r.;!\!:~.4tiWU 
~~:~t ; ~t~E'~~fl~)~= I~'m~~i,,~- ~~~''''=~~ljt:ltJé=:'''tl~,;~9~ 
~'!1 :::: 3P _- ~ ~ - ~ - -= - - :! ~\:~ l!J/.~ 0;':-: -. - -= -' \ .f~f: 

.j;,~-= ~ :-.. ~ j7-".-'-:'-.: ~~-~ - . ~~ ;: ~ :: -";: . -=- -:- ~~ ~ t~6 

de nacionalidade "l~:'," . ~ :_ tédua ~.i~~ÚJ~r.~ , tro geral n, 6jX-2.UQ.183j:n 
. 18 ~ .,Ã ;>'\:(tgW:: f9,Z'J ' ':" -lf'~ " :" dJ jiJ;" , ck;j~ YJalwMm 

nascldo a ~F." e ,"o ,.&. ., nafiír'al , '1 12~ " ~ -i:;;~~·:\Jç. I~",l.t-) ;, .' .. . ~~. ;ll·;,'· ,-', ;~, 1::" .01:1' . 

e outorga-lhe o presen't~,'Di~1~~; ~~~~~ik;~i.iÕSS'ã:,gr;zaJ'}):~~(ti~ os direitos e ~rerrogativas 
~"\J .. U7~;'t ' ' ! I!JÇ, "':c:~~!fjr:"'~~ x. :?~~ ",.~~ ÓÍo\.' ."1 ~~'~" I • 

• i ' -'r(t:;",' ,' . , ~:··~,~~<~~-f~;~,~; ...... ~;:.x,!/,~, 'r~, ,"'t ~~~v\ , ;;..,.7 
legals~ p'\'\ I ~,y?t! .-." ~\t , '_~-' -;~~t..,r.1t ,,, 'I~~;'~5~r) ~··: ·' t.~\ 4;<~'J 

'~,,;;2,1,J}í; i,- :" ~\B)~~'J'3Y~m~' : •. / ,<$') ' '~'.' '9. 't!:;;;,.; 
Lb" ó I' '~' 10U, j:r.IP'Wi!W~·ro; · @, " u: '.,. (~tf;: _ [1~ .P9 1,S. ) ~'i-:-i1.?~i . t'u' ' ~:.. ' ," ,,, . :. > " ' ~ \\ v ~;.. .. ., 

\?> .... ';-;. l'.,.,$'"' , '_ -",;í. " .. " t'A , ' f;.1.~IY . .. ~~,:~ 
"--:;., • .J:.-\ I.~ L~· .'.~_ ' ', ' ,.'."4 , '-:' ~'.: . : ' ,: ~ __ ,'(\ .1 ' -':b'" 

':\ ':~.J~, - - , ~ -' , - - , l ...... ~-1'''l;~\, 
f't:';:7~'':'''''' ,~:..r '. . " .~ , ~ ........ . ~o...!:.?-í' .. _.~'.: .,I..:.-~ 
~ ', ' ~~~~~> ...... ,,', .. ~ ~~.'-<.-( .--: ...-=.-",,, />(4- .. ~~~~ 

_~ ".:~ ':~>:e.1 :';~' _ I:_ ~ ,_r,~ ~"' , ! ~- ' ,,!' '_;;~!C~í~L;:~~~_ 
' I :';/" ,'I 'r·"- - 't';" '" , ., -;- -~ ~>; 1" ~I' I "'.Ii ... I W~"i'iIO-

i.2~ ... : ~ " :\t:~'.i?U \~ .. ;. ~1'~1 '~, ;1"' ; ,f!,., -"ft ' .::..- .:~7,. ~ ' - 'l'?~'~;i~~I.,~'~:fV,~, 

C.~----/",7;1"/v-~c....-- tl-j _ ,..-,-~----~,"":"\:,. :r,,"",r ... ~· r-~.,.. ~: .. ·~ ~:_ ."' ;";j" .. , ••. r 
~ ~ ' .... - ,r '" .--- ' ,___ J \ • -, - .... ,~ . L!J .. I. ,.. , -Y-:--+-

---/ - \ .Jaióie 8a(, . '~ ---=Ardré'Zíni -:z::- Hni - , "r---:f'An ' io, llldmí 
--,/c-----' :-".- '," / .. ' "") ,~ 'Df' ,- , -'--<p2 ';"'f.U,I:' .,il c" 

UJI uenao:::J"T""'1CXl _CLl"9:J . ::;.'~ pçmo...u ~· " ~l:Ji:,ll 
i~' ~' y 90-,1'42 O I 2 ..... , .~ 

',~ 

a 

~ 
,I 

í 
j 



t.·:;.; :;.: '~:~:.:. :.: ::: ... 

" 

:~. 

! ~. 
1.; 
!õ: ,. 
p ;: 

".1: 

Ei 
!;i. 
ii: 
,i' , .. 
j;; 

TI:?,0~- --~'f 
J3b' i l,é~· r .,,'~\ i~Y 

_~~:-:";::",,f~. ," 

' .. 

, I (S \J-- . 
. :. 

LI:;' 

QpóJ C ·i~&; 
n c .:,'. ".dlo:/;Ju.' 19Cf(6 

...... ," ~ . _ ....... . .... ...:a.,-...-S 

; 

I . v r 

L 
·ro ' n (', , !\, ) L t 9'-1 )J 01, ):,)6--,, __ ,,---,,/J 

" e-:- Cfl l es ~Ch mtU 
,~ . ,~.,. . _ ""tr . !..,....c-

' -t) L. 

Uf<h·..r~rd~~e Fbdsral de Santa C.t&~ir,a 
t Pr':p H ·~ ftr:n;8 ~~ Er Si iO de \.~I EI ~\l Bç.io 
H~ Dt-P A.; l c.:IHr.(O df" À~r.:dri -' l lrÇ~n E~ro!e, 
I" 
i~; D1'Yi\tto t.1~ [. xJ.t( dição ~ d _~ f~ · ~ ~h t i,) d e Di~!om .. 
, ~ . .. ~ . 

:h 5· ,: ~c d. Re( '.tro d,. DiçbrllBs d .. IES/SO , 
i~ iJ:Pl.';'MA Re.ls: ro .ob .... . 0923 livro ~:" 
. la' i~ :" __ h'_4,.3-< em_ 02~Ihº 4 J % 

I' .,' 
;; 
<, .' ' I 

,','Ct .... c no. ___ ,,2.ªQ8;Lº.'f~9-1- 95. 18 
i\" :r Gt'I -Çlsçã o rl, ccmr r t'r.rl13 d(' Mlni~ttrl(' de Ed :.; c~çao 

__ ,< ; " rJ ,'sda Pc: lf . i. M.:C/CAU n' , 71 d. 21/1C:n 

: , D/IES/SC -- li D [) ~ E,::?,;? / _º~,-I"~ 

. A· ';;;'ij.,h.hh ;~ '-- ; : I~-' 

._ , __ .. __ . ' ,h'X;h~~~--=k 
Elt! eb ·t ... F I mil. ;',) l:(J E. SantO 

CLd, 0' IJERD. __ DAE 

< •• 
I. 

I;' V"tJTO 
: .. 
'I • 

" " 

..... 
c:..st'~r do .""~. ~U7 

-r::_ .. 
T)::'':L,r-. . ' .. \ ,· l~ .EG±f ·; -1-• 

::0 t. ·~ !.:~_ 'L~SG.~· ~ 'r-j 
. ;. , ~:,: 

. -: .;(..''''j+ ' 

. J.I 

" I , 

· -t"~~~~~~~~:;;Lul~:k .. !;~=~.:~~·_-_·-
• C,~ó.r.:(I~~ :'~A-sç 

r 

• •• _ • • ~._ . ••• o •• ' 1 ' ~ -. .. 

: . 

.. ~ 
O" ;:,; 

.' 
.': 

: ~·: .. i '.;; .; 
•. ~ ' .! 



., ., 
,.,. 

o Diretor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas confere a 

ANDRE ZIM ZAPELINI 
Naturalidade Criciúma - Se. nascido(a) em 18/01 /1972, cal~. de identidade nO 2740 183 - AMERJ 

o Certificado do Curso 

MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

GV 

Nível especialização (lato sensu), área de conhecimento Administração, com 432 horas-aula, concluído em 02 de setembro 
de 2017. 

Rio de Janeiro, 4 de abril de 2018. 

:itfA9 ~&~~~_ 
Flavio Carvalho de Vasconcelos 

Direlor da EBAPE / FGV 



' .... FGV 
FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS 

I Nome do aluno: Andre lim Zapelini 

a-Se 

I Curso: MBA em Gestão 

I Cadeia de 
3est~o de Pessoas 

I Luiz 

~espor 

~~ma 
ar-inlo 

HISTÓRICO ESCOLAR 

I Data de nascI ': 18/01 /1972 

I Total de 
j!O 

~ ;,deral de Santa Catarina 
e Fedel Ifestre em 

~estre em deral do Rio de Janeiro 

'Iano de Negócios Ana Ugia Nunes Rnamor 
luis Eduardo Machado 

Jautar em Ciências do Movimento Humano I Universldad de león 
)autor em Administração I Florida Chrlslian University 

abll AtimÕ-Gestão 
Deslgn Th 
Fundarr 
Gestão 

(ina e Inovação nos Negócios 

ada 

Gestão da ~ 

I Gestão de Proletos 

Trabalho de ,º--do Cwsp: Plano de Neg6clo para 

~ 

ouzaColitlnho 
\1es1re em Administração I Universidade Federal do Alo de Jan!
~eslre em Ciências Contábeis I Universidade do Estado do Rio 
)autor em Ciências do Movimento Humano I Unlversidad de Lei 
::5 ecialista em Direito do Consumidor I Escola de Ma 'stralura d 

,da Silva Furtado Amaral Mestre em Administração I Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais 
ando Castro de Mello leitão Mestre em Administra ão I Universidade de BrasUla 
) Alberto leite de Oliveira Es 'alista em Administra Ao ! Pontiflcia UniversIdade Católica de 

la de Paiva Almeida Spritzer Doutor em Enqenharla de Produção ! Universidade Federal do Aio 
)s Becker Junior -Es ecialiSla em Polftlcas Públicas e Governo' Universidade Federal do RI( 

) Sa tista Mestre em Economia Em resarial ! Univer 
Camurca da Silveira Filho Es lallsla em Marketin ! Escola Su er! 
jro Tavares da Silva Especialista em E-business! Fundacão Getulio Vargas 
nda 
) S I ~ 

-a de Mova-sei Blke Park. $hower & Coffee oom ênfase em Gestão da Qualidade do NeQ6cio 

E5te curso cumpre as disposições da Resoluçlo CNElCES 0112007 e tem validade nacIonal. Rucredenciamelllo EBAPE: Portaria MEC nO 139, de 20.07.2016, DOU de 21 .01.2016, Seçilio I, p. S3 

'4I'"FGV IDE 

U~~I::'lIU Institucional: 
;QCIESC-1ITMBAGE- " 

rPeríodo de realização do curso: 
5 a 02109/2017 
e de 

~ 
121 

241 

24i 
~ 

100 

-;-00 

1C 

10m 
100~ 

om 

)18 

- 8,8( 

f!,!3~ 

8,30 

6 ,00 

00% O.<+V 

00% 8,80 
00% 7,70 
00% 

E 250296 



seGAs 
CO IiI MNNIA OE GAs OE SA,HA C ... l .... I ..... 

DECLARAÇÃO 

Declaro, a pedido, que o senhor ANDRE ZIM ZAPELlNI, portador dos documentos RG nº 

2740183 - SSP/SC, CPF nº 806.420.129-20 e CRENSC 041542-7, residente e domiciliado na 

cidade de Florianópolis/SC, na Rua Visconde de Cairu , nº 339, apto 402, Bairro Estreito - CEP 

88075-020, 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 Pleno e recebido a matrícula de número 23. 

No dia 10/03/2009 foi designado para a função gratificada Coordenador Automotivo e GNC da 

Companhia, a qual ocupou até o dia 28/02/2012. Em 01 /03/2012 fo i designado para a função 

gratificada Gerente de Mercado Urbano e Veicular da Companhia, a 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 , 06 de dezembro de 2018. 

Francisco José de Figueiredo 

Assinado de forma digitai por FRANCISCO JOSE DE 
FIGUEIREDO:5S2292209S3 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, oU=5ecretaria da Receita Feder~1 do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR VALIDAR, 
(n=FRANCISCO JOSE DE FIGUEIREDO:55229220953 
Dados: 20 18.12.06 10:02:15 -02'00' 

Gerente de Recursos Humanos e Suprimentos 

f j~ 
R", AmO,,, Luz. 255 / C",,"" E"",';',,~, Ho,,,,," l ' 'O , , AN"R > CENTRO > FcoR~NÓ"'U' > SC > ."',,, > 88010·' 10 > THIf'''' """ ",..,"" > E·~" ,c","",s=s.oo-/ 

~ 





_07/1212018 :: Portal da Justiça Federal da 48 Região :: 

Certidão 

f6d49d477840b7a7853174564a83fbe5 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 a REGIÃO 

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS 

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos 
dos sistemas processuais do TRF da 4a Região a partir dos dados fornecidos 
pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e 
desvinculados: a) pelo NOME fornecido; b) pelo CPF fornecido. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou 
com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME com o CPF. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de 
responsabilidade exclusiva do destinatário. 

Nestes termos, em conformidade com o art. 3° da Resolução nO 41/2010 do 
TRF4, certificamos que, 

contra o NOME 
ANDRÉ ZIM ZAPELINI 

OU 

contra o CPF: 
806.420.129/20 

~ 
nos registros d~ distribuição de 'processos mantidos a partir de 30_ de 

março de 1989, de AÇOES PENAIS, AÇOES DE CRIMES AMBIENTAIS, AÇOES 
CÍVEIS PÚBLICAS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AÇÕES POPULARES 
originárias do Tribunal e de APELAÇÕES CRIMINAIS e EMBARGOS 
INFRINGENTES E DE NULIDADE 

• Tribunal Regional Federal da 4 a Região (Processo Papel) até 
07/12/2018 às 02:20 

• Tribunal Regional Federal da 4 a Região (Processo Eletrônico) até 
07/12/2018 às 02:01 ~ 

Certidão emitida em: 07/ 12/2018 às 14:40 (hora e data de Brasília) ~~ 
https://www2.trf4.jus. br/trf4/processos/certidao/proc -processa _ certidao .ph p ?string_ cpf=806 .420. 129-20&stri ng_ nome=And r%E9+ Zi m + Za pe I i ni&s . . . 1/2 





07/12/2018 :: Portal da Justiça Federal da 401 Região :: 

A confirmação de sua autenticidade na Internet poderá ser verificada pelo 
destinatário, através do endereço https :/ / www.trf4 .jus.br (Menu "Serviços 
Judiciais/Autenticidade de Certidão") informando o Número de Controle 
f6d49d477840b7a7853174564a83fbe5 

https:1!1NIJoNI2 .trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/procJl rocessa _ certidao. php? stri n 9_ cpf=806 .420 .129-20&string_ nome=Andr% E9+ Zim+ Zapelin i&5 . . 2/2 





· 07/1212018 :: Portal da Justiça Federal da 43 Região :: 

Certidão 

973df36280bd8c462289f3d5978eb4b6 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DA 4 a REGIÃO 

CERTIDÃO REGIONAL DE 10 GRAU PARA FINS ELEITORAIS 

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos 
dos sistemas processuais da Justiça Federal da 4a Região, justiça comum e 
juizados especiais federais, a partir dos dados fornecidos pelo solicitante. As 
pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo 
NOME fornecido; b) pelo CPF fornecido. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou 
com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME com o CPF. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de 
responsabilidade exclusiva do destinatário. 

Nestes termos, em conformidade com a Resolução nO 41/2010 do TRF4 e com o 
art. 411 da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal 
da 4a Região, certificamos que, 

contra o NOME 
ANDRÉ ZIM ZAPELINI 

OU 

contra o CPF: 
806.420.129/20 

nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, de 
EXECUÇÕES PENAIS, AÇÕES CÍVEIS PÚBLICAS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, AÇÕES POPULARES e RECURSOS CRIMINAIS DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS nas Seções Judiciárias Federais 

• Paraná (Processo Eletrônico) até 07/12/2018 às 02:01 
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 07/12/2018 às 02:01 )J 
• Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 07/12/2018 às 02:01 V 
• Paraná (Processo Papel) até 07/12/2018 às 00:30 ~, LI\.., 
• Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 06/12/2018 às 23:30 ~ ~ 
• Santa Catarina (Processo Papel) até 06/12/2018 às 20:00 W 

https:!/WWVlf2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/proc yrocessa _ certidao .ph p ?stri ng_ cpf=806. 4 20.1 29-20&stri ng_ nome= And r%E9+ Zi m+ Za pe I i ni&s . . . 1/2 





_07/12/2018 :: Portal da Justiça Federal da 48 Região :: 

Certidão emitida em: 07/12/2018 às 14: 39 (hora e data de Brasília) 

A confirmação de sua autenticidade na Internet poderá ser verificada pelo 
destinatário, através do endereço https://www.trf4.jus.br (Menu "Serviços 
Judiciais/Autenticidade de Certidão") informando o Número de Controle 
973df36280bd8c462289f3dS978eb4b6 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/processoslcertidao/proc J>rocessa _certidao.php?strin9_ cpf=806.420.129-20&strin9_nome=Andr%E9+Zim+ Zapelini&s.. 212 





07/121~018 :: Portal da Justiça Federal da 48 Região :: 

Certidão 

a9a550e9188bf29101ee57c3075558d7 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DA 4 a REGIÃO 

CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS GERAIS 

CRIMINAL 

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos 
dos sistemas processuais da Justiça Federal da 4a Região, justiça comum e 
juizados especiais federais, a partir dos dados fornecidos pelo solicitante. As 
pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo 
NOME/RAZÃO SOCIAL fornecido; b) pelo CPF/CNPJ fornecido . 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou 
com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com 
o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada 
é de responsabilidade exclusiva do destinatário. 

Nestes termos, em conformidade com o art. 403, 11, da Consolidação Normativa 
da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4 a Região, certificamos que, 

contra o NOME/RAZÃO SOCIAL 
ANDRÉ ZIM ZAPELINI 

OU 

contra o CPF: 
806.420.129/20 

~A 

nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, de 
AÇÕES CRIMINAIS em andamento com condenação transitada em julgado, de 
EXECUÇÕES PENAIS definitivas em andamento e de MEDIDAS DE SEQUESTRO 
E ARRESTO CRIMINAL nas Seções Judiciárias Federais 

~ 
• Paraná (Processo Eletrônico) até 07/12/2018 às 02:01 f 
• Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 07/12/2018 às 02:0V: 
• Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 07/12/2018 às 02:01 JL~ 
• Paraná (Processo Papel) até 07/12/2018 às 00:30 W 

h ttps ://www2. trf4.j uS.b r/trf4/processos/certidao/proc ""processa _ ce rtid ao. ph p ?stri ng_ cpf=806 .420 .129-20&stri ng_ nome= And r% E9+ Zi m+ Zapeli n i &5 . . . 1/2 





07/1212018 :: Portal da Justiça Federal da 43 Região :: 

• Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 06/12/2018 às 23:30 
• Santa Catarina (Processo Papel) até 06/12/2018 às 20:00 

Certidão emitida em: 07/ 12/2018 às 14:39 (hora e data de Brasília) 

A confirmação de sua autenticidade na Internet poderá ser verificada pelo 
destinatário, através do endereço https:// www.trf4.jus.br (Menu "Serviços 
Judiciais/Autenticidade de Certidão") informando o Número de Controle 
a9a550e9188bf29101ee57c3075558d7 

https://www2.trf4.ju5.br/trf4/processos/certidao/proc yrocessa _ certidao .ph p ?string_ cpf=806.4 20. 1 29-20&stri ng_ nome= And r%E9+ Zi m+ Za pel i ni&s . . 2/2 





07/12/2018 CREA-SC NET - Certidão de Pessoa Fisica 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA 

Nome: ANDRE ZIM ZAPELINI 

CPF: 806.420.129-20 

Registro: SC SI 041542-7 

Registro Nacional : 2504711255 

Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 339 COQUEIROS 

88075-020 FLORlANOPOLIS SC 

Títulos 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Data: 26/01/1996 

Aprovado em: 23/01 / 1996 

Expedido pelo CREA-SC 

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. 

Certificamos que 0(0) profissional. acima citado(a), encontra-se devidamente registradora) junto a este Conselho 
Regional, nos termos da Lei Federal nO 5.194, de 24 de de=embro de 1966. Certificamos, ainda, que a/é esta da/a não 
cons/am pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por eSle CRE4. 

A certidão perderá a validade. caso ocorra qualquer modificaçüo posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Emitida às 11:58:24 do dia 07/1212018 valida até 31 /03/2019. 

Código de controle de certidão: 8H29-9982-8458-CH62 

A autenticidade desta certidão poderá ser confinnada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa 
Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br). 
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13 /07nOOI. 

CREA-SC 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (Ox(48) 3331-2000 - Fax: (Ox(48) 3331 -2005 
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 $ite: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br 

)Í 

/ 
f 1/1-y https:Jf..r.tww.crea-sc.org .br/creaneUimp_certidao.php 





07/12/2018 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de Capital 

CERTIDÃO W: 6023822 

CERTIDÃO 

CRIMINAL 

8261131 

FOLHA: 1/1 

À vista dos registros criminais constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado-de ......... 
S~Catarina~da Comarca de Capital, com distribuição anterior à data de 03/12/2018, verificou-S~A 

_CONSTAIi.em-n'ome de: 

ANDRÉ ZIM ZAPElINl, portador do RG: 2740183, CPF: 806.420.129-20, filho de Laênio José Zapelini e Gilda 
Ma ri a Zi m Za pe I i n i. n as c id o a os 18/01/1972. ********'It***************************************************************** 

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual 
foi solicitada; b) foram considerados o disposto no inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal e os normativos do 
Conselho Nacional de Justiça; c) não tem validade para fins eleitorais; d) os dados informados são de 
responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado elou destinatário; e) a autenticidade deste 
documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal. f) a certidão da Capital abrange 
os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição; g) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em 
andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha e Distrital do Continente. 

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

Capital, sexta-feira, 7 de dezembro de 2018. 

8261131 
PEDIDO W: 

11111 





07112/2018 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de Capital 

CERTIDÃO W: 6023841 

CERTIDÃO 

FINS ELEITORAIS 

8261149 

FOLHA: 1/1 

À vista dos registros criminais constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado_de~ 
- Santa Catarina da Comarca de Capital, com distribuição anterior à data de 03/12/2018, verificou-séNADA 
~-ein nome de: "---__ _ 

ANDRE ZIM ZAPELlNI, portador do RG: 2740183, CPF: 806.420.129-20, filho de Laênio José Zapelini e Gilda 
Maria Zim Zapelini, nascido aos 18/01/1972. ******************************'******************************************** 

OBSERVAÇÕES: 

a) certidão é expedida em consonância com a Lei Complementar n.' 64/90, com as alterações promovidas pela lei 
Complementar n. ' 135/2010. 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou 
destinatário; 

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrõnico http://www.tjsc.jus.br/portal.opção 
Certidões/Conferência de Certidão; e 

d) a presente certidão é isenta de custas, nos termos da legislação vigente. 

e) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central , Eduardo Luz, Norte da 
Ilha e Distrital do Continente. 

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

Capital, sexta-feira , 7 de dezembro de 2018. 

8261149 
PEDIDO W: 

1111111 





Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP 

CERTIDÃO 

--
CERTIFICO Que não conEª-~otado o nome de ANDRE ZIM ZAPELlNI , Título Eleitoral: 0280 
9877 0930, CPIO': 806-:-42.0.129-20, como membro de órgão partidário, na base de dados do 
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP). 

Código de Validação oQcX020PGmlqdBhUtYbvUT3Q5YQ= 
Certidão emitida em 07/12/201814:27:30 

• O Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) passou a ser de uso obrigatório pela Justiça Eleitora l e 
pelos partidos políticos. a partir de 3 de outubro de 2009 (Art. 14 da Resolução-TSE nO 23.093, de 4 de agosto de 2009). 
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos·politicos/modulo-consulta·sgip3 . 

• As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça Eleitoral na data e hora 
de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nessas informações. 
O gerenciamento de dados partidários de abrangência nacional é de responsabilidade do TSE e o de abrangência 
regional/municipal é de responsabi lidade dos respectivos tribunais regionais. 





JUSTiÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com,o que 
dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qUalificadgJa-)- esráC1uiSo/com a 
Justiça Eleitoral na presente data. .-

Eleitor(a): ANDRE ZIM ZAPELlNI 

Inscrição: 0280 9877 0930 

Município: 81051 - FLORIANOPOLlS 

Data de nascimento: 18/01/1972 

Filiação: - GILDA MARIA ZIM ZAPELlNI 
- LAENIO JOSE ZAPELlNI 

Zona: 012 Seção: 0032 

UF: SC 

Domicílio desde : 30/11/1999 

Certidão emitida às 14:32 em 07/12/2018 

Res.-TSE nQ 21.823/2004: 
o conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, 
salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para aux iliar os trabalhos 
relati vos ao pleito, a inex istência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não 
remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral , quando se 
tratar de candidatos. 
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; 
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a 
todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, 
em Portugal , pelo estatuto da igualdade. 

Esta certidão de quitacão eleitoral é expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por 
meio do código: 

+4TO.D3TS.IGAQ.SNRK 





JUSTiÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que, consultando o cadastro eleitoral, verificou-S~"Zc;~STAR7e9istro de 
condenação criminal eleitoral, transitada em julgado, para oCa) eleitor(a) abaixo 
qualificado. 

Eleitor(a): ANDRE ZIM ZAPELlNI 

Inscrição: 0280 9877 0930 

Município: 81051 - FLORIANOPOLlS 

Data de nascimento : 18/01/1972 

Filiação: - GILDA MARIA ZIM ZAPELlNI 
- LAENIO JOSE ZAPELlNI 

Zona: 012 Seção: 0032 

UF: SC 

Domicílio desde: 30/11/1999 

Certidão emitida às 14:30 em 07/12/2018 

Esta certidão de crimes eleitorais é expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço : http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por 
meio do código: 

RNOP.NGV6.9/LS.210T 




