
ATA DA REUNIÃO no. 03/2020
 COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Às 16 horas do dia 29 de setembro de 2020, reuniram-se, on line, os membros do Comitê de
Elegibilidade,  instituído  pela  Portaria  no. 071/2020/GAPRE,  de  29.05.2020,  para  examinar  a
regularidade das documentações apresentadas para Composição do Conselho Fiscal da COGERH,
conforme Ofício SEGAB nº 288/2020.

    O formulário do Cadastro de Conselheiro(a) Fiscal foi devidamente enviado, em 25.09.2020, e
anexado ao Processo Administrativo nº 07410561/2020, às fls. 06/32.

   Atestado o recebimento dos formulários padronizados, acompanhado de cópias dos documentos
comprobatórios  e  da  análise  prévia  de  compatibilidade,  na  forma  da  Lei  no  13.303/2016  e  do
Estatuto da COGERH, aprovado em 05 de junho de 2018, que desta Ata são partes integrantes para
todos os efeitos, deliberou o Comitê, por unanimidade, nos seguintes moldes: 

1. Indicado: JANAÍNA CARLA FARIAS     Função: Conselheira Fiscal

   O Comitê de Elegibilidade verificou que a indicada apresentou anexo ao formulário padrão
devidamente preenchido e assinado: declaração da Casa Civil de ocupante do cargo comissionado,
cópia do certificado de conclusão do curso de turismo, histórico escolar do Curso de Mestrado
Profissional  em  Gestão  de  Negócios  Turístico  da  Universidade  Estadual  do  Ceará  (UECE).
Comprovou, ainda, experiência em dois Conselhos: a) Membro do Conselho Fiscal da ADECE, o
qual exerce até os dias atuais; b) Membro do Conselho Fiscal do Complexo Industrial e Portuário
do  Pecém  (CIPP),  sendo  este  último  até  Setembro  de  2020.  Assim,  tais  documentos  são
comprobatórios de sua formação acadêmica, experiência profissional e notório conhecimento para o
cargo pretendido.

    Neste  sentido,  o  Comitê  de  Elegibilidade  opina  pelo  preenchimento  dos  requisitos  e
inexistência de vedações para validação da inscrição do referido candidato.

  Ultimada a reunião deste Comitê, a reunião foi encerrada às 16:40 horas, ocasião em que a
presente ata foi assinada e enviada à Comissão Eleitoral.

______________________________________   
Clara de Assis Jeronimo Sales   

_______________________________________
Rafaella Gomes Parente

________________________________________
Antônio Treze de Melo Lima

1


