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ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA oo comrrê DE ELEGIBILIDADE
DA COMPANHIA lMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2018. às 11:00 horas, na sede da
Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, situada no Setor de Administração
Municipai — SAM, Bloco "F", realizou-se a Terceira reunião ordinária do Comitê de
Elegibilidade da Companhia Imobiiiária do Distrito Federal. com a presença da maioria

de seus membros a saber: Valdir Agapito Teixeira e Luiz Cláudio de Freitas.
Iniciando, os membros convidaram a mim, Alex Diogenes Dias, para secretariar a

reunião. Em seguida, passaram ao Item ! da pauta - Processo nº 0000200004195I2018-48 SEl - Análise da conformidade do processo de indicação aos
cargos de membro do Conselhos de Administração — CONAD, como representantes
do acionista União, conforme os Ofícios nºª 64797/2018-MP e 486/2018/SE—MF «
Ministério do Planejamento e Gestão — Secretaria de Coordenação e Governança das

Empresas Estatais, Doc. 1145430? e 11454405 (SEI). Indicados para compor o
Conselho de Administração da Terracap como Representantes do Acionista

UNIÃO: a) Antonio Carlos Paiva Futuro,—

-— 'º) Fªbriciº Mºurª Mºreirª,
O Comitê de Elegibilidade em observância a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e

ao Estatuto Social desta Terracap, tendo por base as declarações firmadas, nas
Fichas Cadastrais e nas documentações apresentadas, opina pelo preenchimento dos

requisitos e inexistência de vedações para posse dos indicados para comporem o
Conselho de Administração da Terracap. Após. passaram ao item Il da pauta Processo nº 00111-0000404112018-09 SEI - Análise da conformidade do processo
de eleição do representante dos empregados para o Conselho de Administração —

CONAD. A Comissão Eleitoral informa que foram recebidos seis pedidos &
de K
.

candidatura: a) Aliendres Souto Sousa! - &
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b) Armando Weller Neto —

e) Danilo Cruz de Lima:

d) israel Marcos da Costa
Brandão -

— e) Leonardo Batista da Silva Santos;

e, f) Wilson Carlos Neves
Chagas —

Todos os candidatos preencheram e apresentaram formulário de CADASTRO DE
ADMINISTRADOR — Conselho de Administração, em conformidade com o Edital de

Convocação. O Presidente da Comissão Eleitoral informou que “a Comissão procedeu
à análise dos formulários e identificou que o candidato Armando Weiler não possui
os documentos necessários à comprovação do contido no item 14 do formulário de

cadastro. Os demais candidatos possuem a documentação comprobatória completa

para os requisitos apresentados nesse item" (doc. SEI nº11387735). O Comitê de
Elegibilidede, em observância a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Estatuto
Social desta Terracap e ao Edital de Convocação Eleição de Representante dos
Empregados no Conselho de Administração da Terracap (doci SEI nº 1057898?Q)_g_;_—K
ow,-J
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tendo por base as declarações firmadas nas Fichas Cadastrais e na manifestação do

Presidente da Comissão Eleitoral, opina pelo preenchimento dos requisitos e
inexistência de vedações para que os candidatos venham compor, caso eleito, o
Conselho de Administração, exceto no que se refere ao Candidato Armando Weiler

Neto, em face da referida manifestação da Comissão Eleitoral e pelo fato de ter. o
próprio Candidato, indicado, em seu Formulário de Cadastro, não possuir "formação
acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado, contemplando curso de

graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da
Educação" (doc. SEI nº 11382338).Concluldos os trabalhos desta reunião e nada mais

havendo a constar, eu Alex Diogenes Dias. na qualidade de Secretário desta reunião,

lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será subscrita por mim e peios
membros deste Comitê de Elegibiiidade.
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Valdir Aga ito Teixeira
Membro 01050“ (é de Eiegibilidade
Representante OªÃ iºn-Stª Distrito Federal
»“—

Luiz Cláudio de Freitas
Membro do Comitê de Elegibilidade
Representante do Acionista Distrito Federal

Alex Diogenes Dias
Secretário da Reunião
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