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ATA DA DELIBERAÇÃO Nº 004/2018 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 16 de abril  de 2018, a Comissão se reuniu com a participação de 
todos os seus membros para análise da nova Declaração apresentada pelo Sr. Aroldo 
Rodrigues Gonçalves Neto, como comprovação de experiência profissional da 
indicação para o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro  S/A – EMATER-
RIO, como  representante do Capital Minoritário CASERJ, tendo em vista que a 
Comissão já havia opinado desfavorável sua indicação. Pela Declaração apresentada, 
o indicado se enquadraria no art.26 inciso IV alínea (b ou c) do Decreto nº 46.188/2017 
que estabelece que  “ As funções de chefia superior ou cargo de Comissão deverão 
corresponder nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais alto da empresa ou 
cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DG “ . A nova declaração 
apresentada não faz menção ao nível de assessoramento, se é cargo comissionado e 
o nível da função. Também não foi apresentado Portaria ou ato de nomeação e 
exoneração, como forma de comprovação, conforme estabelece o item IV do 
Requerimento para Habilitação de Administradores para Empresas de Menor Porte. De 
acordo com o Decreto Estadual nº 46.188/2017 a Comissão de Elegibilidade tem a 
responsabilidade e o estrito dever de examinar o objeto material de comprovação dos 
requisitos para fazer juízo de avaliação. DELIBERAÇÕES: A comissão após analisar a 
nova declaração verificou não haver base comprobatória de que esta função seja cargo 
comissionado ou função de confiança equivalente a DG para atender os requisitos do 
art. 26 do Decreto 46.188/2017 e OPINA DESVAVORÁVELMENTE a indicação do Sr. 
Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto para o cargo de Conselheiro pretendido. Niterói, 
16 de abril  de 2018   
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