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 ATA DA CENTÉSIMA  REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENÇÃO RURAL DO  ESTADO DO RIO DE JANEIRO  S/A – EMATER-

RIO.  

CNPJ: 29.223.492/0001-66 

JUCERJA/NIRE Nº 335.0003093.3 

 
I – DATA, HORA E LOCAL: Aos  dezesseis dias do mês  de maio  do  ano de dois mil e dezessete, 
às 15:00 horas, no Salão de Reunião do Palácio Guanabara, Casa Civil,  situado  à Rua Pinheiro 
Machado S/Nº , Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro S.A – EMATER-RIO. II – 
QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os Senhores Conselheiros JAIR DE SIQUEIRA 
BITTENCOURT JÚNIOR, STELLA ALVES BRANCO ROMANOS, CELSO MEROLA, ENRICO MOREIRA 
MARTIGNONI, SÁVIO DE CARVALHO MONNERAT e CARLOS ALBERTO LOPES MAGALHÃES. 
Havendo quorum deu-se inicio a reunião. Inicialmente o Dr. JAIR DE SIQUEIRA BITTENCOURT 
JÚNIOR Presidente do Conselho  cumprimentou  todos os Conselheiros e apresentou a pauta 
do dia. III – PAUTA: 1) Apresentação da Lei Federal nº  13.303 de 30 de junho de 2016 que 
dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, da sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 2) 
Discussão da aplicabilidade  da nova Lei. Federal 13.303 e o Decreto Estadual nº 45.877 de 29 
de dezembro de 2016 que orienta a observância das normas de governança para as empresas 
públicas e sociedade de economia mista nos termos da Lei Federal 3) Aprovação da prestação 
de contas dos ordenadores de despesas da EMATER-RIO do exercício de 2016 4) Assuntos 
Gerais. Passada a palavra a Drª STELLA ALVES BRANCO ROMANOS, Vice-Presidente de 
Conselho e Presidente da EMATER-RIO que fez uma explanação sobre a aplicação da  nova Lei 
Federal acima mencionada, quanto aos novos requisitos e vedações para constituição dos 
conselhos de Administração e Fiscal e também a criação de dois  novos Comitês Estatutários, 
um comitê de elegibilidade com a função de auxiliar os acionistas na análise da documentação 
dos indicados para administradores e conselheiros, quanto aos requisitos e vedações 
estabelecidos na Lei Federal  e  um Comitê de Auditoria Estatutário com a função de auxiliar o 
Conselho de Administração, sendo este último remunerado. Foi informado que esta Lei ainda 
está causando muitas dúvidas até mesmo no meio jurídico quanto ao prazo para a sua 
aplicação, tendo em vista que isto requer atualizações dos instrumentos interno, como 
Estatuto Social e Regimento Interno que estabelecem regras próprias para a constituição dos 
Conselhos. A Drª Stella Alves Branco Romanos informou que em virtude da mudança do titular 
da pasta da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento o DR. JAIR 
DE SIQUEIRA BITTENCOURT JÚNIOR, foi empossado como membro nato e Presidente  do 
Conselho de Administração em 01 de fevereiro de 2017, de acordo com o que estabelece o art. 
17 inciso  I do Estatuto Social da EMATER-RIO. A Assessoria de Controle e Apoio às Empresas 
Estatais da Casa Civil, tomando por base no Parecer nº 35/16-FAG da PGE, recomendou que o 
novo conselheiro teria que atender aos novos requisitos e vedações da nova Lei Federal 
13.303, considerando que segundo o Parecer da PGE  a Lei tem aplicação imediata. A Drª Stella 
demonstrou para o Conselho  a preocupação da Direção  com o cumprimento Estatutário até 
que o mesmo seja adequado as novas regras da Legislação e solicitou que o Conselho tome 
uma posição de qual procedimento a Diretoria deverá adotar, se cumprimento imediato da Lei 
Federal ou o Estatuto até que as adequações sejam realizadas. Após várias discussões sobre o 
assunto o Conselho também concordou com a posição da Diretoria da empresa de que, de 
imediato, deve-se  seguir a orientação Estatutária. Em prosseguimento a reunião, o Assessor 
de Controle Interno, Sr. Genival Batista da Silva, apresentou aos senhores Conselheiros as 
Demonstrações Financeiras do exercício de 2016 para análise e aprovação da prestação de 
contas dos ordenadores de despesas. Após análise dos relatórios, o Sr. ENRICO MOREIRA 
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MARTIGNONI fez as seguintes recomendações: O item 03 das notas explicativas, de CRÉDITOS 
A RECEBER, no valor de 7.500,00 ( Sete mil e quinhentos reais), seja transferido para o Ativo 
não circulante, considerando que este valor já está em aberto ha mais de um exercício, o item 
5 das notas explicativas, CRÉDITOS  DIVERSOS A RECEBER, que corespondem a Cotas 
Financeiras a Receber, no valor de R$ 41.247.270,02 ( Quarenta e um milhões, duzentos e 
quarenta e sete mil, duzentos e setenta reais e dois centavos), no próximo exercício esta conta 
seja aberta com discriminação dos valores a pagar, o  item 08 das notas explicativas 
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS que correspondem bloqueios judiciais no valor total de R$ 
4.952.517,50 ( Quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos), também sejam transferidos para o Ativo não circulante e o item 
11 quanto ao valor de R$ 70.719,89 ( Setenta mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e nove 
centavos), referente a investimentos em ações de Companhia Telefônica, a empresa deveria 
viabilizar a venda destas ações. O Sr Enrico Moreira Martignoni fez também algumas 
considerações com relação aos contingenciamentos orçamentários sofridos pela empresa no 
exercício de 2016, principalmente nos recursos de Assistência Técnica que envolve o objeto 
principal das atividades da empresa, observações estas corroboradas pelos demais membros 
do Conselho. A Drª Stella Alves Branco Romanos e o Dr. Jair de Siqueira Bittencourt Júnior 
informaram ao Conselho de esforços que vem sendo desenvolvidos com a finalidade de 
angariar recursos para a Extensão, através de Convênios com as Prefeituras Municipais e com 
o Governo Federal. IV-  DELIBERAÇÃO:  1) Após exame de todas as Demonstrações Financeiras 
e os esclarecimentos prestados, o Conselho decidiu por unanimidade aprovar as 
Demonstrações Financeiras do exercício de 2016 com encaminhamento para aprovação da 
Assembleia Geral 2) O Conselho decidiu por unanimidade que a Diretoria da EMATER-RIO deve 
manter os seus Conselhos de Administração e Fiscal de acordo com o que determina o 
Estatuto Social da EMATER-RIO até que a Lei Federal 13.303 seja totalmente esclarecida 
quanto a vigência da sua aplicabilidade, porém a empresa deverá instituir grupo de trabalho 
ou Comissão para a adequação do Estatuto e Regimento Interno a nova Legislação, e 
apresentar este trabalho ao Conselho para análise e aprovação.  V – ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar o Sr Presidente deu por encerrada a reunião, mandando que se lavrasse 
a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai por mim assinada, Genival Batista 
da Silva, Secretário e pelos Senhores Conselheiros presentes. Niterói, 16 de maio  de  2017.          
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