COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR
CNPJ Nº 08.560.444/0001-93
NIRE 52300010926
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM 2139-3
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DA CELG T

1. OBJETO:
A Audiência Pública, aberta a qualquer interessado, tem por objetivo garantir a publicidade das
condições relevantes da desestatização da Celg Transmissão S.A. (nova denominação social da
Geração e Transmissão S.A. – CELG GT após a reorganização societária em curso), bem como
colher sugestões e contribuições para o aprimoramento do processo.
2. DATA, HORÁRIO e FORMA:
Dia 16 de junho de 2021, na modalidade virtual, por meio de plataforma eletrônica com
capacidade máxima para 290 (duzentos e noventa) participantes de forma simultânea, com início
às 09:00h e término às 12:00h.
3. PROCEDIMENTOS:
3.1. Solicitação de Participação na Audiência Pública
a) Os interessados devem solicitar a sua participação na Audiência Pública mediante envio
de mensagem e de sua cédula de identidade com foto legível e visível para o e-mail
privatizacao@celggt.com até o dia 11 de junho de 2021. Pede-se que o assunto da
mensagem seja “SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº
002/2021” e o conteúdo da mensagem utilize o seguinte texto “EU, [nome completo],
inscrito no CPF sob o n.º [preencher], representando a entidade/empresa [preencher],
solicito cadastramento para participação na Audiência Pública nº 002/2021, nos termos
do Regulamento da Audiência Pública sobre a desestatização da CELG T”.
b) As solicitações de participação respeitarão a ordem de recebimento dos pedidos de
solicitação de participação, até o limite de 290 (duzentos e noventa) participantes, e uma
lista com os participantes cadastrados será disponibilizada ao público no sítio eletrônico
da CELGPAR (http://celgpar.celggt.com/Infraestrutura.aspx?10) no dia 14 de junho de
2021.
c) O link para participação na audiência pública será enviado por e-mail para os
participantes cadastrados com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário da
abertura da Audiência Pública indicado no item 1 do CRONOGRAMA abaixo.
d) Os participantes deverão se cadastrar na plataforma eletrônica (Microsoft Teams) com
seu nome completo, idêntico ao da solicitação de participação na Audiência Pública, de
forma a permitir a conferência de sua identidade e a confirmação do cadastro prévio
validamente realizado.
3.2. Audiência Pública
a) A Audiência Pública será dirigida por Mesa Diretora, composta por Presidente.
b) A Mesa Diretora será composta por representantes da CELGPAR e de assessores
contratados pela CELGPAR para estruturação do processo de desestatização.
Representantes do Governo do Estado de Goiás e de outros órgãos e entidades poderão
ser convidados pela CELGPAR para compor a Mesa Diretora.
c) A Audiência Pública seguirá a seguinte ordem de eventos:
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ITEM
1
2
3
4
5
6

EVENTO
Abertura da Audiência Pública
Apresentação
do
processo
de
desestatização pela Mesa Diretora
Prazo para cadastramento dos
participantes interessados em realizar
manifestações orais
Manifestações orais dos participantes
cadastrados
Considerações da Mesa Diretora sobre
as manifestações orais
Encerramento da Audiência Pública

CRONOGRAMA
9h
9h às 9:45h
9:45h às 10:15h
10:15h às 11:15h
11:15h às 12h
12h

d) Os eventos acima poderão ser antecipados caso terminem antes dos horários indicados
no cronograma acima.
3.4. Manifestações Orais:
a) Os participantes da Audiência Pública poderão apresentar contribuições e pedidos de
esclarecimentos orais durante a Audiência Pública.
b) Para as contribuições e pedidos de esclarecimentos orais, o participante deve se
cadastrar mediante envio de mensagem para o e-mail privatizacao@celggt.com, dentro
do prazo indicado no item 3 do CRONOGRAMA acima. Pede-se que o assunto da
mensagem seja “CADASTRAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO ORAL NA AUDIÊNCIA
PÚBLICA Nº 002/2021” e o conteúdo da mensagem utilize o seguinte texto “EU, [nome
completo], inscrito no CPF sob o n.º [preencher], representando a entidade/empresa
[preencher], solicito cadastramento para realizar contribuições e pedidos de
esclarecimentos orais, nos termos do Regulamento da Audiência Pública sobre a
desestatização da CELG T”.
c) Cada um dos participantes devidamente cadastrados poderá se manifestar oralmente
por até 2 (dois) minutos, respeitada a duração máxima destinada às manifestações orais
indicada no item 4 do CRONOGRAMA acima.
d) A ordem das manifestações orais respeitará a ordem de recebimento dos pedidos de
cadastramento dos participantes.
e) Caso a duração máxima destinada às manifestações orais indicada no item 4 do
CRONOGRAMA acima não seja suficiente, os participantes cadastrados e não ouvidos
poderão enviar suas contribuições e pedidos de esclarecimentos na forma escrita, no
prazo de até 30 minutos contados do encerramento da Audiência Pública, conforme item
6 do CRONOGRAMA acima. As contribuições e pedidos de esclarecimentos escritos
deverão ser enviados para o e-mail privatizacao@celggt.com. Pede-se que o assunto da
mensagem seja “PEDIDO DE ESCLARECIMENTO OU ENVIO DE CONTRIBUIÇÃO
ESCRITO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021”. As contribuições e pedidos de
esclarecimentos escritos apresentados em desacordo com este Regulamento não serão
analisados.
f)

As contribuições e pedidos de esclarecimentos não respondidos durante a Audiência
Pública, devido à limitação de tempo ou outro motivo qualquer, serão respondidos no
Relatório da Audiência Pública.

g) A Audiência Pública será gravada em meio eletrônico, de forma a preservar a integridade
das manifestações orais.
h) Não será permitida qualquer manifestação na Audiência Pública fora dos prazos e meios
indicados neste Regulamento.
i)

Quaisquer situações que não estejam previstas neste Regulamento serão decididas pelo
Presidente da Mesa Diretora.

4. OUTRAS DISPOSIÇÕES:
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a) O Relatório da Audiência Pública e a sua gravação serão disponibilizados ao público no
sítio eletrônico da CELGPAR (http://celgpar.celggt.com/Infraestrutura.aspx?10).
b) O encerramento formal da Audiência Pública será efetuado pelo Presidente da Mesa
Diretora.
c) Em caso de suspensão da Audiência Pública em razão de caso fortuito ou motivo de
força maior, a nova data será divulgada mediante Aviso a ser publicado nos mesmos
meios de divulgação do Aviso de Audiência Pública.
Goiânia, 31 de maio de 2021.
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