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QUARTA ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DA EMATER-DF

 

Participantes:

Lázaro Renato Januário, Titular da Gerência de Pessoal.

Lorene Raquel De Souza, Titular da Assessoria Jurídica.

Maria Cristina Firmino Da Mota, Titular Controle Interno.

 

No dia 23 de abril de 2020, realizou-se a 4ª Reunião do Comitê de Elegibilidade da EMATER, por meio
virtual, com a participação de todos os membros.

Iniciados os trabalhos, os membros do Comitê passaram a apreciar a ordem do dia: Análise de
conformidade do processo de indicação aos cargos de membro do Conselho Fiscal, conforme consta
nos Processos nº 00072-00000828/2020-11 e 00072-00000830/2020-81. 1.1) Indicados para membro
do Conselho Fiscal: a) André Willian Nardes Mendes, brasileiro, solteiro, servidor público, natural de
Brasília/DF, filho de Hélio Silva Mendes e Maria da Luz Nardes Mendes, portador da iden dade nº
7173-D-CREA/DF e CPF nº 316.507.911-00, residente e domiciliado na SHIS, QI 15, chácara 19, casa B,
Lago Sul/DF, CEP 71.640-740. Registra-se que o indicado declarou estar ciente das possíveis
penalidades cíveis, administra vas e penais, que eventuais declarações falsas podem acarretar. b)
Aricenaldo Silva, brasileiro, divorciado, servidor público aposentado, natural de Santa Helena/MA,
filho de Abdelcadio Silva e Maria José Vieira Silva, portador da iden dade nº 223.601 SSP/DF e CPF nº
099.266.901-49, residente e domiciliada na SQS 409, Bloco H, Apt. 202 - D-DF, CEP 70.258-080.
Registra-se que o indicado declarou estar ciente das possíveis penalidades cíveis, administra vas e
penais, que eventuais declarações falsas podem acarretar. Assim, em observância à Lei
nº 13.303/2016, ao Decreto nº 37.967/2017 e ao Estatuto Social, e tendo por base as declarações
firmadas nos formulários cadastrais e nas documentações apresentadas, o Comitê de Elegibilidade,
com fulcro nas declarações apresentadas pelos indicados, nas quais firmam cumprimento de todas as
exigências legais e regulamentares, bem como ciência das possíveis penalidades cíveis,
administra vas e penais por eventuais declarações falsas; e ainda, nas documentações e cer dões
nega vas apostadas ao processo, se posiciona pela conformidade dos processos (00072-
00000828/2020-11 e 00072-00000830/2020-81), no que se referem ao preenchimento dos requisitos
mínimos e inexistência de vedações, haja vista que não foram observados óbices à eleição dos
indicados para os cargos de membro do Conselho Fiscal. Ademais, o Comitê decidiu sobrestar a
análise do Processo nº 00072-00000946/2020-11, que versa sobre a indicação da Sra. Dulce Raquel
Zane  para o Conselho Fiscal da EMATER/DF, oportunizando prazo para complementação da
documentação. Por fim, cumpre esclarecer que a análise do Comitê se alongou além do tempo
previsto devido ao período de férias e ao afastamento médico de dois seus membros.

Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora deu por encerrada a Reunião e lavrou apresente Ata, que
vai, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes.
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LÁZARO RENATO JANUÁRIO

Titular da Gerência de Pessoal

 

MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA

Titular Controle Interno

 

LORENE RAQUEL DE SOUZA

Titular da Assessoria Jurídica

 

Documento assinado eletronicamente por LÁZARO RENATO JANUÁRIO - Matr.0000954-7,
Membro do Comitê, em 23/04/2020, às 11:07, 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 MARIA CRISTINA FIRMINO DA MOTA -
Matr.0000917-2, Membro do Comitê, em 23/04/2020, às 11:34, 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 Lorene Raquel de Souza - Matr. 0001145-2,
Presidente do Comitê, em 23/04/2020, às 11:36, 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:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 39038890 código CRC= 1BF4B4AB.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Parque Estação Biológica , Ed. Sede EMATER-DF - CEP CEP: 70.770.915 - DF

 

00072-00004125/2019-10 Doc. SEI/GDF 39038890

Ata nº 4 - Comitê de Elegibilidade da EMATER/DF (39038890)         SEI 00072-00004125/2019-10 / pg. 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

