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ATA DA DELIBERAÇÃO Nº 002/2018 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 06 de fevereiro de 2018, a Comissão se reuniu com a 
participação de todos os seus membros para análise da documentação do Sr. 
AROLDO RODRIGUES GONÇALVES indicados pela Centrais de Abastecimento do 
Estado do Rio de Janeiro – S/A. como representante do Capital Minoritário CASERJ. 
para substituição do Conselheiro SÁVIO DE CARVALHO MONNERAT, que renunciou 
ao cargo de Conselheiro de Administração da EMATER-RIO, a partir de  do  1º de 
janeiro de 2018 . Nos termos do art. 1º §1º da Lei Federal nº 13.303/2016 a EMATER-
RIO é classificada como empresa de pequeno porte, por ter sua receita bruta 
operacional representada nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2017 inferior 
a R$ 90.000.000,00 (Noventa milhões de reais), tendo portanto um tratamento 
diferenciado para a eleição dos seus administradores ( membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria), os critérios obrigatório previsto no art. 26 do Decreto 
Estadual nº 46.188/2017 que regulamentou a nível Estadual o Decreto Federal nº 
13.303/2017.com metade do tempo de experiência previstas no Inciso IV do art. 26 do 
Decreto Estadual 46.188/2017.O Sr. AROLDO RODRIGUES GONÇALVES apresentou 
a seguinte documentação:  Formulário padronizado de acordo com o Inciso I do art. 20 
de Decreto Estadual nº 46.188/2017 acompanhado das seguintes documentações, 
cópia da carteira de identidade, folha de rosto da carteira de trabalho, cópia do 
certificado de  alistamento militar, Diploma de nível superior de Bacharel em Direito, 
declaração da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A referente ao 
período do cargo Comissionado e declaração do Escritório de Advocacia Aroldo 
Rodrigues Gonçalves Filho de desempenho em atividades advocatícias. Os três 
primeiros documentos relacionados não há exigência de sua  apresentação. O indicado 
informou no formulário de cadastro ter 2 (dois ) anos de experiência em cargo 
equivalente a DAS-4 ou superior em pessoa jurídica do direito público interno, mas a 
declaração da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro S.A não 
contempla o período mínimo de  2 ( dois ) anos, exigência do art. 26 inciso IV alínea “ c 
“. A declaração do Escritório de Advogado não foi considerada pela Comissão, haja 
visto que a atividade não está vinculada a área de  atuação da empresa estatal, 
conforme determina o art. 26 inciso IV alínea “ e “. Em atendimento ao que determina o 
Decreto Lei. Federal nº 13.303/2016, regulamentado a nível Estadual pelo Decreto nº 
46.188/2017, a Comissão opina DESFAVORAVELMENTE  a indicação do Sr. 
AROLDO RODRIGUES GONÇALVES para  o cargo de Conselheiro do Conselho de 
Administração da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio 
de Janeiro – EMATER.RIO. A presente ATA deverá ser  publicada no sítio eletrônico  
da EMATER-RIO, para fins de publicidade dos atos  da Comissão.  Nada mais havendo  
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a tratar, a Comissão encerrou a reunião, lavrando a presente  assinada pela Comissão. 
Niterói, 06 de fevereiro  de 2018 
 
 
 
      
 
 
 

Genival Batista da Silva 
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