COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR
CNPJ/MF N° 08.560.444/0001-93
NIRE 52300010926
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 2139-3
Ata da 2ª Reunião da Comissão Eleitoral para escolha do representante dos empregados no
Conselho de Administração da Companhia Celg de Participações - CELGPAR ("Celgpar"),
referente ao mandato 2019-2021, instituída pela Portaria Celgpar nº 0001/2019.
1. DATA, HORA e LOCAL: Dia 11 (onze) de março de 2019, às 17h30min (dezessete horas
e trinta minutos), na sede social da Celgpar, localizada na Avenida C, Quadra A-48, Lote 6, nº
450, Sala 10, Edifício Andrade Office, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-070, na cidade de
Goiânia, capital do Estado de Goiás.
2. ORDEM DO DIA: 2.1. Promover a apuração dos votos e validação do resultado da eleição
ao cargo de representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia
Celg de Participações - Celgpar, referente ao mandato 2019-2021.
3. PRESENÇA: Presidente da Comissão Eleitoral Daniel Vinícios Nunes Vieira - mat. 113-2 e
membros da Comissão: Alessandro Santana Moura - mat. 106-5, Joicymar Oliveira Lopes
Vieira - mat. 125-9 e Eduardo José dos Santos - mat. 117-0. Presentes também os candidatos
Daniel Augusto Ribeiro – mat. 122-3; Enio Landin Dantas – mat. 47 – 4, além do senhor
Gilmar José de Morais e da senhorita Silvia Regina Torres Nobre. O candidato Flávio Lopes
de Assis – mat. 43-7 participou da reunião por meio de chamada de vídeo conferência.
4. MESA: Presidente da Comissão - Daniel Vinícios Nunes Vieira e Secretário - Eduardo José
dos Santos.
5. DELIBERAÇÃO. No item 2.1. A comissão eleitoral, determinada pela Portaria Celgpar
nº 0001/2019, convocou os candidatos a participarem da reunião de apuração e validação do
resultado, conforme determinação do artigo 49 do Regulamento Eleitoral. Iniciada a reunião, o
presidente da comissão solicitou à senhorita Silvia Regina Torres Nobre que conduzisse a
ligação de vídeo chamada com o candidato Flávio Lopes de Assis, de forma que este tomasse
conhecimento das informações e documentos disponibilizados na apuração dos votos. Ato
contínuo, o senhor Daniel Vinícios Nunes Vieira fez a leitura do artigo 49 do Regulamento
Eleitoral, bem como constatou a presença dos candidatos, responsáveis pela validação do
relatório emitido pelo sistema. Na sequência, o presidente da comissão abriu o link de
apuração http://eleicao.celggt.com:82/resultado/, disponibilizado pela Superintendência de
Tecnologia da Informação, que gerou o relatório da apuração com as seguintes informações:
Daniel Augusto Ribeiro, 56 votos; Enio Landim Dantas, 52 votos; Flávio Lopes de Assis, 56
votos; Votos em branco, 2 votos; Votos nulos, nenhum voto; e Não votaram, 22 votos.
Constatado o empate entre os candidatos Daniel Augusto Ribeiro e Flávio Lopes de Assis, o
presidente da comissão, com fundamento no critério de desempate estipulado no artigo 51 do
Regulamento Eleitoral, que determina que em caso de empate entre os candidatos, será
declarado eleito o candidato com maior tempo de emprego no Sistema Celgpar, solicitou à
Superintendência de Recursos Humanos as fichas funcionais dos empregados, constatando
no campo data de admissão, que o candidato Daniel Augusto Ribeiro foi admitido no dia 23 de
junho de 2004 e que o candidato Flávio Lopes de Assis foi admitido no dia 25 de junho de
2004. Deste modo, com base no critério de desempate, e fundamentado no artigo 50,
combinado com o artigo 51, do Regulamento Eleitoral, a Comissão proclamou eleito o
candidato Daniel Augusto Ribeiro. Ato contínuo, o presidente da comissão eleitoral, após a
validação do resultado pelos candidatos, ressaltou a lisura do processo de eleição, bem como
parabenizou aos candidatos pela campanha. Por fim, a comissão eleitoral deliberou pela
publicação do resultado da eleição nos veículos de comunicação da empresa, abrindo prazo
para a interposição de recursos até o dia 15 de março de 2019.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada
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a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente da Mesa, Daniel
Vinícios Nunes Vieira, pelos membros da Comissão: Alessandro Santana Moura, Joicymar
Oliveira Lopes Vieira e Eduardo José dos Santos; pelos candidatos Daniel Augusto Ribeiro;
Enio Landin Dantas, além do senhor Gilmar José de Morais e da senhorita Silvia Regina
Torres Nobre. O candidato Flávio Lopes de Assis, que participou da reunião por meio de
chamada de vídeo conferência, ratificará os termos da reunião, mediante assinatura no dia 12
de março de 2019.
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