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ATA DA DELIBERAÇÃO Nº 001/2018 DA COMISSÃO INTERNA TRANSITÓRIA E 
NÃO ESTATUTÁRIA DE ELEGIBILIDADE, CONFORME PROTARIA Nº 007/2018 DE 
09 DE JANEIRO DE 2018. 
 
As15:00 horas do dia dez de janeiro de 2018, a Comissão se reuniu com a participação 
de todos os seus membros para análise da documentação dos indicados pela 
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento – SEFAZ, através dos ofícios  
SEFAZ/SGAB  nºs. 1385/2017 e 1416/2017, para compor o Conselho Fiscal da 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – 
EMATER-RIO, como representantes do Capital  Majoritário. A Comissão objetivou sua 
análise em cumprimento ao que estabelece o art. 54 do Decreto Estadual nº 46.188 de 
06 de dezembro de 2017, quanto aos critérios e vedações para os integrantes do 
Conselho Fiscal. CRITÉRIOS: 1- ser pessoa natural, residente no País e de reputação 
ilibada, ter graduação em curso superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; 2- 
ter experiência mínima de (3) três anos, em pelo menos uma das seguintes funções: ( 
Diretor ou Assessor na administração pública estadual, direta ou indireta; conselheiro 
fiscal ou administrador de empresa; membro do comitê de auditoria em empresa e 
cargo gerencial em empresa). VEDAÇÕES:  Ser representante do órgão regulador ao 
qual a empresa estatal está sujeira; dirigente estatutário de partido político e de titular 
de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente federativo, ainda que licenciado; 
pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, 
demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com o Estado do 
Rio de Janeiro, com a própria estatal ou com empresa estatal do  seu conglomerado 
estatal, nos  (3) três anos anteriores à data de sua nomeação; pessoa que tenha ou 
possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa 
controladora da empresa estatal ou com a própria estatal e de pessoa que se enquadre 
em qualquer uma das hipóteses de inelegibilidade previstas nas  alíneas do inciso I do 
caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. INDICAÇÕES:  1 
– KARINNE MAGALHÃES MENESES, Apresentou o formulário de Cadastro de 
Conselheiro Fiscal, mas não informou e não apresentou a  documentação de 
comprovação de experiência profissional item 15 do formulário de Cadastro de 
Conselheiro Fiscal. 2 – ENZO MAYER TESSAROLO.  Apresentou o formulário de 
Cadastro de Conselheiro Fiscal, mas não foi apresentada a documentação de 
comprovação de experiência profissional, item 15 do formulário de Cadastro de 
Conselheiro Fiscal. 3 – CLAUDIA TORRES SANTORO, apresentou a ficha de 
Cadastro de  Conselheiro Fiscal, mas não informou e nem apresentou a documentação 
de comprovação de experiência profissional, item 15 do formulário de Cadastro de 
Conselheiro Fiscal. 4 – ANA CECÍLIA DE SOUZA, não apresentou o formulário de 
Cadastro de Conselheiro Fiscal e nenhuma documentação. DELIBERAÇÃO -  A 
Comissão após análise da documentação dos indicados acima mencionados, deliberou  
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por  unanimidade  NEGATIVAMENTE a todas as indicações da Secretaria de Estado 
de Fazenda e Planejamento – SEFAZ, por não atenderes as exigências de 
comprovação de experiência profissional, item 15 do Cadastro de Conselheiro Fiscal.  
Nada mais a tratar, foi lavrada a  presente ATA e assinada por todos os membro da 
Comissão. A presente ATA deverá ser  publicada no sítio eletrônico  da EMATER-RIO, 
para fins de publicidade dos atos  da Comissão. Niterói, 10 de janeiro de 2018 
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