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I – DATA, HORA E LOCAL: Aos  oito dias do mês  de novembro  do  ano de dois mil e 
dezessete, às 10:30 horas, no Sala da Presidência da EMATERE-RIO, Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Rio de Janeiro,  situado  à Alameda 
São Boaventura  nº 770 – Fonseca – Niterói - 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 ANTONIO EMILIO SANTOS Presidente interino do Conselho, ENRICO 
MOREIRA MARTIGNONI, representante da Secretaria de Estado da Fazenda e 
Planejamento, CELSO MEROLA JUNGER, representante do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e CARLOS ALBERTO LOPES MAGALHÃES, representante dos 
Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado do Rio de Janeiro.  Inicialmente o Dr. 
ANTONIO EMILIO SANTOS, Presidente do Conselho, cumprimentou todos os 
Conselheiros e apresentou a pauta do dia.  Registramos também a participação da 
reunião a Drª MAGDA RENATA REGO SANTOS, Diretora de Administração e Finanças da 
EMATER-RIO e o Sr. GELSON REIS CÂNDIDO, Assessor de Contabilidade Analítica. III – 
PAUTA: 1)  Esclarecimento sobre o parcelamento do INSS 2) Criação de postos 
avançados  3) Baixa dos valores a receber de sessão de funcionários ao TCE  3) 
Assuntos Gerais. Em seguida o Dr. ANTONIO EMILIO SANTOS passou a palavra ao Sr. 
GELSON REIS CÂNDIDO que fez uma explanação de como foi realizado a adesão ao 
Programa Especial de Regularização Tributária de Débitos Previdenciários. Foi 
informado ao Conselho que a empresa fez a adesão em cento e vinte parcelas, 
referente aos débitos Previdenciários de competência décimo terceiro salário de dois 
mil e quinze, dos meses de  março a dezembro de dois mil e dezesseis, décimo terceiro 
salário de dois mil e dezesseis e dos meses janeiro a março de dois mil e dezessete, 
totalizando o valor principal da dívida em R$ 22.965.593,15 ( Vinte e dois milhões, 
novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e quinze 
centavos), conforme Ofício EMATER/DIREA Nº 102/2017 remetido à Superintendência 
de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública Estadual da Subsecretaria e  
Finanças – SEFAZ-RJ.  O Assessor de Contabilidade Analítica informou que já foram 
quitadas as três primeiras parcelas e que está dependendo de regularização normativa 
da Contadoria Geral do Estado para os ajustes nas contas contábeis. Dando 
continuidade com referência ao segundo item da pauta, o Presidente da EMATER-RIO 
Dr. ANTONIO EMILIO SANTOS apresentou para deliberação do Conselho  a criação de 
três postos avançados nos Municípios de Queimados, Miguel Pereira e Paracambí, 
justificando que estes postos tem como objetivo melhorar o atendimento aos 
produtores rurais daqueles Municípios, sem nenhum custo operacional para a 
empresa, considerando que estas despesas serão custeadas pela Prefeituras em 
parceria com a EMATER-RIO. Em continuidade com relação ao item 03 da pauta o Dr. 
ANTONIO EMILIO SONTOS apresentou ao conselho a solicitação do Tribunal de Contas 



do Estado do Rio de Janeiro TCE, através do Ofício  SGA Nº 181/2017, apensado ao 
processo E-02/002/811/2017 para que seja cancelado o valor de R$ 232.134,94 ( 
Duzentos e trinta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), 
contabilizados como a receber do TCE, referente ao ressarcimento de salários de 
empregados cedidos ao TCE, tendo em vista que conforme os processos de cessão os 
empregados foram cedidos sem ônus para o TCE. No item de assuntos gerais, o  
Presidente da empresa fez uma explanação para o Conselho da situação junto ao 
Banco do Brasil referente aos Projetos de Financiamentos que foram suspensos em 
alguns Municípios, em virtude da suspensão do Convênio ASTEC do Banco do Brasil 
com a EMATER-RIO, que é responsável pela elaboração destes Projetos junto aos 
produtores rurais, tendo em vista restrições  da EMATER-RIO no cadastro do Banco. O 
Presidente informou que este problema é preocupante e necessita de solução o mais 
rápido possível, portanto já foi agendado  reunião com a Superintendência Regional do 
Banco do Brasil a fim de solucionar a questão. A empresa também já vem negociando 
com o  Banco do Brasil o Convênio de Correspondente Bancário e que inicialmente 
havia  dúvida quanto ao  havia impedimento da empresa ser correspondente, mas isto 
já foi solucionado. IV) Deliberação: O Conselho aprovou por unanimidade: 1) a criação 
dos três postos avançados proposto pela Presidência da EMATER-RIO 2) pela baixa dos 
valores contabilizados referente ao ressarcimento de Funcionários cedidos ao Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro TCE, considerando que a sessão havia sido feita 
sem ônus para o TCE, conforme Ofício SGA Nº 181/2017 do TCE, apensado ao processo 
E-02/002/811/2017.IV -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, 08 de novembro   de  2017.          
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