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Assunto: RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA COMISSÃO ELEITORAL

 

Senhor Presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN,

 

Encaminhamos a Vossa Senhoria o presente relatório que tem por obje vo apresentar o
resultado dos trabalhos realizados pela Comissão Eleitoral, ins tuída pela Instrução n.º 077/2020 -
CODEPLAN/PRESI/GAB, de 15 de julho de 2020 (doc. de id nº 43470255), com o obje vo de organizar e
realizar eleição direta de empregados (titular e suplente) para compor o Conselho de Administração da
Codeplan, nos termos do § 4º, do artigo 20, do Estatuto Social da Companhia de 2018.

 

I - RELATÓRIO

 

Os trabalhos da Comissão Eleitoral veram início em 22 de Julho de 2020, ocasião em
que foi lavrado o Termo de Instalação e Início dos Trabalhos de id. nº 44027575. Na ocasião a
Comissão debateu o tema e decidiu sobre a elaboração do edital de convocação e ainda definiu o
cronograma do certame e as próximas reuniões.

No prazo definido no ar go 6º §1º do edital de id nº 44027693, houve o registro de
apenas um candidato (processo sei nº 00121-00000798/2020-01).

No dia 03 de agosto de 2020, conforme disposto no Edital (ar go 6º, § 2º) a Comissão
divulgou o candidato inscrito (doc. id nº 44613394) que foi divulgada por meio dos veículos indicados
no Regulamento (intranet, e-mails e murais na CODEPLAN), conforme despacho da ASCOM de id nº
44648987.

Já no dia 06 de agosto de 2020, não tendo sido apresentada qualquer impugnação ao
candidato inscrito, foi  homologada a inscrição do empregado Hamilton Tadeu de Castro, matrícula:
17795, e considerando ainda, que houve apenas o registro da candidatura do referido empregado, e a
grave situação em decorrência da pandemia do Coronavírus, a Comissão Eleitoral decidiu cancelar a
eleição do dia 24/08/2020, por ausência de concorrentes, e já proclamar como eleito o empregado
Hamilton Tadeu de Castro, matrícula: 17795.

 

II – DO RESULTADO DA ELEIÇÃO

 

Como anteriormente exposto, em razão do registro de apenas uma candidatura, e ainda,
em razão da grave situação em decorrência da pandemia do Coronavírus, a Comissão Eleitoral decidiu
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cancelar a eleição do dia 24/08/2020, por ausência de concorrentes, e já proclamar como eleito o
empregado Hamilton Tadeu de Castro, matrícula: 17795.

Vale ressaltar que tal decisão também se deu em razão de que, como o empregado
inscrito também é eleitor, ele mesmo poderia votar em si mesmo, e, assim validar sua eleição, o que
não justifica o gasto de tempo e pessoal para a elaboração de um sistema eletrônico para a votação.

 

III – CONCLUSÃO

 

De acordo com o resultado acima descrito, o candidato, Hamilton Tadeu de Castro,
matrícula: 17795, foi declarado vencedor do certame.

Diante do exposto, em consonância com os ar gos 10 e 17 do Edital, o resultado dessa
eleição deverá ser subme do à Assembleia Geral de acionistas da Codeplan, para providências
necessárias à homologação da eleição e a posse do Empregado Hamilton Tadeu de Castro,
matrícula: 17795, como membro efe vo do Conselho de Administração, nos termos do § 4º do ar go
20 do Estatuto Social de 2018 da Companhia.

 

-assinatura digital-
CLEMIR MARCIO RODRIGUES

MEMBRO
 

-assinatura digital-
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MEMBRO
 

-assinatura digital-
BRUNO FELIPE GOMES LEAL

PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por BRUNO FELIPE GOMES LEAL - Matr.0003594-7,
Presidente da Comissão, em 07/08/2020, às 15:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLEMIR MARCIO RODRIGUES - Matr.0002009-5,
Membro da Comissão, em 07/08/2020, às 16:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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