
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 
CONSELHO FISCAL 

-;,i DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
OVROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 

*s cinco dias do mês de fevereiro de 2018 do ano de dois mil e dezoito, às 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 
~istração da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, situada na Av. Carlos 
.WJI&gues Cruz. s/n - Centro Administrativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, 
;NELSON DOS SANTOS FILHO, MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e 

''.usessorados pelo Diretor Administração e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora 
ix-sábil/Fiscal - CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro - PAULO ANSELMO 
6111ÁNÇA. Havendo quorum, os trabalhos foram abertos pelos Conselheiros. Franqueada a palavra, aos Conselheiros 

ttlANA MATOS e JAELSON DOS SANTOS FILHO, com a seguinte pauta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião 
agenor. Foi colocada a Ata em votação e aprovada por unanimidade. Passando para o item 2.0 - Homologação do 
itaitancete do mês de dezembro/2017, pelo Sistema I-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária do mês de dezembro/2017 pelo 
!)<.is 	l-Gesp;. Os Conselheiros ELIANA DE MATOS, JAELSON DOS SANTOS FILHO e MARILENE 
URROS OLIVEIRA DANTAS , observaram os relatórios gerados pelo I-GESP, estão aos poucos sendo adequados as 
1a.artnas do preceitos da Lei n° 6.404/76, aplicáveis as Empresas Públicas. Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais 

ntaram o parecer do balancete do mês de dezembro/2017 com a seguinte redação: O Capital de Giro, representado 
diferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, apresentado até o mès de dezembro de 2017, foi negativo, 

agindo o valor RS 28.294.378,09. Os indicadores de liquidez apresentados servem para medir a capacidade financeira 
Empresa em atender os compromissos com terceiros, mesmos que os índices principais esteiam abaixo do satisfatório, 

,aos dados apresentados estão normais. Comparando as variações aumentativas e diminutivas de 2017 em relação ao 
wesrno período de 2016. Na Variação Aumentativa no total de 2016 a 2017, apresentando urna diferença de RS 
4328.433,46 - VARIAÇÕES DIMINUTIVAS de 2016 - 2017 foi de RS 14.652.706,81. Fazendo um comparativo das 

'ações Aumentativas e Diminutivas de 2017 em relação ao exercício de 2016, no periodo até dezembro de 2017 
AUMENTATIVAS - O Repasse do Estado e do Repasse SEIDS/FUNCEP com relação a 2016 - 2017 teve a diferença de 

- 2.248.000,00 - DIMINUTIVAS - Pessoal e Encargos Sociais a diferença foi de RS 5.404.743,21 e O CUSTEIO -
Material de Consumo foi de R$ 910.733,03 e Serviços de Terceiros foi de RS 775.370,43: Com relação as Despesas de 
Distribuição Gratuita - Distribuição de Sementes e Serviços de Mecanização tendo uma diferença de R$ 849.929,26. 
Verificamos que no ano de 2017, não houve a aplicabilidade ao que determina a CFC n° 1.151/09, aprovando a NBC T12, 
que diz respeito ao Ajuste a valor presente que significa o levantamento e a contabilização dos bens existentes ajustados 
ic valor presente. Do exame realizado nos relatórios do Balancete Contábil da EMDAGRO, referente ao mês de 
dezembro de 2017. nos dados coletados para análise pelo Conselho Fiscal, não foram identificadas nenhuma 
rregularidade nos valores apresentados. Por tudo que foi analisado e comentado, o Conselho Fiscal está de acordo com a 
aprovação do balancete do mês de dezembro de 2017, foi colocado em votão sendo o mesmo aprovado por 

\ON-r-aj  
vat por todos assinada. 

SERGIO MURILO GUERRA SILVA 
ELIANA DE MATOS 
JAELSON DOS SANTOS FILHÓ 

r-, Tà.aãlUETO nr;>-D27 MARILENE BARROS OLIVEIRA DANT 
PAULO ANSELMO FRANÇA 

CARMEM MARIA AZEVEDO S-ÁNTOS 

unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, eu. Acácia França Andrade, 
Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata que de 	e aprovada  

na qualidade de 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
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41. DA 3* REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
ECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018 ------- ----- — 

	Aos 
dias do mês de março de 2018 do ano de dois mil e dezoito, às 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 

ção da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, situada na Av. Carlos 
s Cruz, s/n - Centro Administrativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, 
N DOS SANTOS FILHO, MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e 

ados pelo Diretor Administração e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora 
iLFiscal - CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro - PAULO ANSELMO 

4.NÇA. Havendo quorum, os trabalhos foram abertos pelos Conselheiros. Franqueada a palavra, aos Conselheiros 
ANA MATOS e JAELSON DOS SANTOS FILHO, com a seguinte pauta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião 
A:T. Foi colocada a Ata em votação e aprovada por unanimidade. Passando para o item 2.0 - Homologação do 

ete do mês de janeiro/2018, pelo Sistema I-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária do mês de janeiro/2018 pelo 
a I-Gesp;. Os Conselheiros ELIANA DE MATOS, JAELSON DOS SANTOS FILHO e MARILENE 
OS OLIVEIRA DANTAS , observaram os relatórios gerados pelo I-GESP, estão aos poucos sendo adequados as 

do preceitos da Lei n° 6.404/76. aplicáveis as Empresas Públicas. Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais 
ntaram o parecer do balancete do mês de janeiro/2018, com a seguinte redação: O Capital de Giro, representado 

diferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, apresentado até o mês de janeiro de 2018, foi negativo, 
do o valor R$ 27.738.134,05 Os indicadores de liquidez apresentados servem para medir a capacidade financeira 

Empresa em atender os compromissos com terceiros, mesmos que os índices principais estejam abaixo do satisfatório, 
dados apresentados estão normais. Comparando a variação aumentativa e diminutivas de 2018 em relação ao mesmo 

'modo de 2017. Na VARIAÇÃO AUMENTATIVA no total de 2017 a 2018, apresentando uma diferença de 	R$ 
4425936,1 - Na VARIAÇÃO DIMINUTIVA de 2017 - 2018 foi de R$ -1.042.925.54. Fazendo um comparativo das 

ções Aumentativas e Diminutivas de 2018(janeiro) em relação ao mesmo período de 2017: AUMENTATIVAS -
Repasse do Estado e do Repasse SEIDS/FUNCEP no período de janeiro de 2018 - em relação ao mesmo período de 
17. REPASSES - 2017 a 2018 - Repasse do Estado 2017 a 2018 teve a diferença de R$ -38.322,53 e o Repasse 
IDS/FUNCEP foi R$ 0,00 DIMINUTIVAS - Pessoal e Encargos Sociais a diferença foi de RS -611.365,07 e O 
"STE10 - Material de Consumo foi de R$ 3.837,92 e Serviços de Terceiros foi de R$-367.098,14: Com relação ao 

ício de 2017 não houve a aplicabilidade ao que determina a CFC n° 1.151/09, aprovando a NBC TI2, que diz 
ito ao Ajuste a valor presente que significa o levantamento e a contabilização dos bens existentes ajustados ao valor 
nte. Esperamos que no exercício atual, seja aplicado, visto que é de suma importância para o resultado da Empresa. 

exame realizado nos relatórios do Balancete Contábil da EMDAGRO, referente ao mês de janeiro de 2018, nos dados 
letados para análise pelo Conselho Fiscal, não foram identificadas nenhuma irregularidade nos valores apresentados. 

or tudo que foi analisado e comentado, o Conselho Fiscal está de acordo com a aprovação do balancete do mês de 
janeiro de 2018, foi coloc 	m vo • ção ndo o mesmo aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, eu, 

là I Acácia França Andrade,  Ir.,* 	 na qualidade dtária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata que 
depois de lida e aprovada v 	r todos assinada. 

SERGIO MURILO GUERRA SILVA 
ELIANA DE MATOS 
JAELSON DOS SANTOS FILHO 
MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS 
PAULO ANSELMO FRANÇA,---_-- 

CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
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DA 4' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
CUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018 

seis dias do mês de abril de 2018 do ano de dois mil e dezoito, às 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 
ão da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, situada na Av. Carlos 

Cruz, s/n - Centro Administrativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, 
N DOS SANTOS FILHO, MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e 

s pelo Diretor Administração e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora 
Fiscal - CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro - PAULO ANSELMO 
A. Havendo quorum, os trabalhos foram abertos pelos Conselheiros. Franqueada a palavra, aos Conselheiros 

'A MATOS e JAELSON DOS SANTOS FILHO, com a seguinte pauta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião 
Foi colocada a Ata em votação e aprovada por unanimidade. Passando para o item 2.0 - Homologação do 

te do mês de fevereiro/2018, pelo Sistema 1-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária do mês de fevereiro/2018 pelo 
mi I-Gesp;. Os Conselheiros ELIANA DE MATOS, JAELSON DOS SANTOS FILHO e MARIL,ENE 
igiálLROS OLIVEIRA DANTAS , observaram os relatórios gerados pelo I-GESP, estão aos poucos sendo adequados as 
4~ do preceitos da Lei n° 6.404/76. aplicáveis as Empresas Públicas. Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais 

tJentaram o parecer do balancete do mês de fevereiro/2018, com a seguinte redação: O Capital de Giro, representado 
z:2ferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, apresentado até o mês de fevereiro de 2018, foi negativo, 

o o valor RS 28.692.894,56. Os indicadores de liquidez apresentados servem para medir a capacidade financeira 
•presa em atender os compromissos com terceiros, mesmos que os índices principais estejam abaixo do satisfatório, 

:modos apresentados estão normais. Comparando a variação aumentativa e diminutivas de 2018 em relação ao mesmo 
.xto de 2017. Na VARIAÇÃO AUMENTATIVA no total de 2017 a 2018, apresentando uma diferença de 	RS 

4-'4.815,52. Na VARIAÇÃO DIMINUTIVA de 2017 - 2018 foi de RS -1.878.022,58. Fazendo um comparativo das 
AÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS DE 2018(FEVEREIRO) em relação ao mesmo período de 2017: 

MENTATIVAS - O Repasse do Estado a EMDAGRO, no período de fevereiro de 2018 em relação ao mesmo 
..-_,do de 2017. REPASSE DO ESTADO - 2017 a 2018 - Repasse do Estado 2017 a 2018 teve a diferença de RS -
'.262,71 DIMINUTIVAS - Pessoal e Encargos Sociais a diferença foi de RS - 993.414,37 e O CUSTEIO - 
rial de Consumo foi de RS RS - 765,03 e Serviços de Terceiros foi de RS - 583.717,92: Com relação ao exercício 

2017 não houve a aplicabilidade ao que determina a CFC n° 1.151/09, aprovando a NBC T12, que diz respeito ao 
e a valor presente que significa o levantamento e a contabilização dos bens existentes ajustados ao valor presente. 

os que no exercício atual, seja aplicado, visto que é de suma importância para o resultado da Empresa Do exame 
do nos relatórios do Balancete Contábil da EMDAGRO, referente ao mês de fevereiro de 2018, nos dados coletados 

Iara análise pelo Conselho Fiscal, não foram identificadas nenhuma irregularidade nos valores apresentados. Por tudo que 
b31 analisado e comentado, o Conselho Fiscal está de acordo com a aprovação do balancete do mês de fevereiro de 2018, 
Sai colocado e votação seno o mesmo aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, eu, Acácia França 
Andrade, 	 „  na qualidade de Secretária do onselho Fiscal, lavrei a presente Ata que depois de lida e 
tprovad vai or todos assinada. 

SERGIO MURILO GUERRA SILVA 
ELIANA DE MATOS 
JAELSON DOS SANTOS FILHO 
MARILENE BARROS OLIVEIRA DA 
PAULO ANSELMO FRANÇA 

CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS 



AIJDIMEC 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2017 

Aos 
Acionistas, Diretores e demais Administradores da - 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 6E SERGIPE — EMDAGRO 
Av. Or. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n — Capucho Aracaju, Sergipe CEP: 49.080-190 

Telefone: (79) 3234-2680 - Site: www.emdagro.se.gov.br  

CNPJ (MF).: 13.108.295/0001-66 

11 Opinião com Ressalva 

Examinamos as demonstrações contábeis da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE 
SERGIPE — EMDAGRO (Empresa), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 

2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 

de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 

o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "Base para 
Opinião com Ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO DE SERGIPE — EMDAGRO em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas 

operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil. 

2) Base para Opinião com Ressalva 

2.1) Teste de Recuperabilidade dos Ativos Fixos - Resolução n2 1.292/2010 do CFC. 

A Empresa não procedeu aos testes de recuperabilidade de seus Ativos Fixos conforme preconizado 

nos itens 9 e 10 da NBC TG 01 (R2) — Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao 

Pronunciamento n9  01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis — CPC, aprovado pela Resolução 

n9 1.292/10 do Conselho Federai de Contabilidade - CFC. Consequentemente, ficamos 
impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de 

possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem como dos consequentes 

efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob 

nosso exame. 

2.2) Estudo para Reavaliação de Vida Útil - Resolução n2  1.177/2009 do CFC. 

A Empresa também não efetuou o estudo para reavaliação da vida útil dos bens integrantes do 

ativo imobilizado para definição das bases de cálculo e das taxas de depreciações, conforme 

estabelecido através da Resolução n2  1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou 

a NBC TG 27 (R2) — Ativo Imobilizado, de que trata o CPC 27. Como consequência, não nos foi 

possível mensurar os efeitos decorrentes da utilização das taxas de depreciação pelo prazo de vida 
útil restante e seus reflexos sobre o Ativo Imobilizado, Patrimônio Líquido e Resultado do Exercício 

sob nosso exame. 

Av. Governador Agamenon Magalhães n2  2615 - Edifício Empresarial Burle Marx - Sala 1503 - Boa Vista - Recife/PE - CEP. 50050-290 
CNPJ(MF) 11.254.307/0001-35 - CRC-PE.000150/O - Telefax (81) 33383525 celular (81) 992913134 
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DA 5' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
CUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018 	--- 

dias do mês de maio de 2018 do ano de dois mil e dezoito, às 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 
ação da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, situada na Av. Carlos 
Cruz, s/n - Centro Administrativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, 

N DOS SANTOS FILHO, MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e 
os pelo Diretor Administração e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora 

Fiscal - CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro - PAULO ANSELMO 
A. Havendo quorum, os trabalhos foram abertos pelos Conselheiros. Franqueada a palavra, aos Conselheiros 

NA MATOS e JAELSON DOS SANTOS FILHO, com a seguinte pauta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião 
Foi colocada a Ata em votação e aprovada por unanimidade. Passando para o item 2.0 - Homologação do 

ete do mês de março/2018, pelo Sistema I-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária do mês de março/2018 pelo 
I-Gesp;. Os Conselheiros EMANA DE MATOS, JAELSON DOS SANTOS FILHO e MARILENE 

OS OLIVEIRA DANTAS , observaram os relatórios gerados pelo I-GESP, estão aos poucos sendo adequados as 
do preceitos da Lei n" 6.404/76, aplicáveis as Empresas Públicas. Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais 

ntaram o parecer do balancete do mês de março/2018, com a seguinte redação: O Capital de Giro, representado 
diferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, apresentado até o mês de março de 2018, foi negativo, 
indo o valor R$ 29.243.560,01. Os indicadores de liquidez apresentados servem para medir a capacidade financeira 

Empresa em atender os compromissos com terceiros, mesmos que os índices principais estejam abaixo do satisfatório, 
dados apresentados estão normais. Comparando a variação aumentativa e diminutivas de 2018 em relação ao mesmo 

o de 2017. Na VARIAÇÃO AUMENTATIVA no total de 2017 a 2018, apresentando uma diferença de 	R$ 
.4.'26.015,81. Na VARIAÇÃO DIMINUTIVA de 2017 - 2018 foi de R$ - 2.285.877,90. Fazendo um comparativo das 
tÁRIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS DE 2018 ate março/2018, em relação ao mesmo período de 2017: 

NTATIVAS - O Repasse do Estado a EMDAGRO, no período ate março de 2018 em relação ao mesmo período 
2017. ESPECIFICAÇÃO: Repasse do Estado - 2017 a 2018 - Repasse do Estado 2017 a 2018 teve a diferença de 
- 1.857.392.99 - DIMINUTIVAS - Pessoal e Encargos Sociais a diferença foi de R$ - 1.059.694,91 e O CUSTEIO 

- Material de Consumo foi de R$ R$ - - 33.141,5 e Serviços de Terceiros foi de R$ -1.102.572,02. Com  relação ao 
ício de 2017 não houve a aplicabilidade ao que determina a CFC n° 1.151/09, aprovando a NBC T12, que diz 
ito ao Ajuste a valor presente que significa o levantamento e a contabilização dos bens existentes ajustados ao valor 

ente. Esperamos que no exercício atual, seja aplicado, visto que é de suma importância para o resultado da Empresa. 
'Do exame realizado nos relatórios do Balancete Contábil da EMDAGRO, referente ao mês de março de 2018, nos dados 
coletados para análise pelo Conselho Fiscal, não foram identificadas nenhuma irregularidade nos valores apresentados. 
Por tudo que foi analisado e comentado, o Conselho Fiscal está de acordo com a aprovação do balancete do mês de 
março de 2018, foi colocado ..xvIrtorto sepdo o mesmo aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, eu, 
Acácia França Andrade,  .i. 	\DO,‘St  na qualidaa e Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata que 
depois de lida e aprovakw 	todos assinada. 

SERGIO MURILO GUERRA SILVA 
ELIANA DE MATOS 
JAELSON DOS SANTOS FILHO 
MARILENE BARROS OLIVEIRA 
PAULO ANSELMO FRANÇA-- 

CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS 
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ATA DA 6* REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
ROPECUÁRIO DE SERGIPE — EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018 

oito dias do mês de junho de 2018 do ano de dois mil e dezoito, às 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 
stração da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, situada na Av. Carlos 

gues Cruz, s/n - Centro Administrativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, 
LSON DOS SANTOS FILHO, MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e 
sorados pelo Diretor Administração e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora 
ábil/Fiscal - CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro — PAULO ANSELMO 

ANÇA. Havendo quorum, os trabalhos foram abertos pelos Conselheiros. Franqueada a palavra, aos Conselheiros 
NA MATOS e JAELSON DOS SANTOS FILHO, com a seguinte pauta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião 
or. Foi colocada a Ata em votação e aprovada por unanimidade. Passando para o item 2.0 -- Homologação do 

ncete do mês de abril/2018, pelo Sistema I-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária do mês de abri1/2018 pelo Sistema 
p;. Os Conselheiros ELIANA DE MATOS, JAELSON DOS SANTOS FILHO e MARILENE BARROS 

IVEIRA DANTAS , observaram os relatórios gerados pelo I-GESP, estão aos poucos sendo adequados as normas do 
itos da Lei n° 6.404/76, aplicáveis as Empresas Públicas. Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais apresentaram o 
er do balancete do mês de abril/2018, com a seguinte redação: O Capital de Giro, representado pela diferença entre o 

.ativo Circulante e Passivo Circulante, apresentado até o mês de abril de 2018, foi negativo, atingindo o valor R$ 
34.058.097,16. Os indicadores de liquidez apresentados servem para medir a capacidade financeira da Empresa em 
'tender os compromissos com terceiros, mesmos que os índices principais estejam abaixo do satisfatório, nos dados 

sentados estão normais. Comparando a variação aumentativa e diminutivas de 2018 em relação ao mesmo período de 
17. Na VARIAÇÃO AUMENTATIVA no total de 2017 a 2018, apresentando uma diferença de RS -4.863.186,92. 

Na VARIAÇÃO DIMINUTIVA de 2017 — 2018 foi de RS -1.582.760,42. Fazendo um comparativo das VARIAÇÕES 
AUMENTATIVAS E DLMLNUTIVAS DE 2018 até abri /2018, em relação ao mesmo período de 2017: 
AUMENTATIVAS - O Repasse do Estado a EMDAGRO, no período até abril de 2018 em relação ao mesmo período 
de 2017. ESPECIFICAÇÃO: Repasse do Estado - 2017 a 2018 - Repasse do Estado 2017 a 2018 teve a diferença de 
RS - 2.021.288,88 - DIMINUTIVAS — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS a diferença foi de R$ - 360.240,28 e O 
CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO foi de R$ - 48.605,12 e SERVIÇOS DE TERCEIROS foi de R$ -
182.646,85. Com  relação ao exercício de 2017 não houve a aplicabilidade ao que determina a CFC n° 1.151/09, 
provando a NBC T12, que diz respeito ao Ajuste a valor presente que significa o levantamento e a contabilização dos 
ens existentes ajustados ao valor presente. Esperamos que no exercício atual, seja aplicado, visto que é de suma 

„importância para o resultado da Empresa. Do exame realizado nos relatórios do Balancete Contábil da EMDAGRO, 
referente ao mês de abril de 2018, nos dados coletados para análise pelo Conselho Fiscal, não foram identificadas 
nenhuma irregularidade nos valores apresentados. Por tudo que foi analisado e comentado, o Conselho Fiscal está de 
acordo com a aprovação do balancete do mês de abril de 2018, foi colocado em Mação sendo, o mesmo aprovado por 
unanimidade. E. nada mais havendo a tratar, eu, Acácia França Andrade, 	riNim g 	na qualidade de 
Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata qu 	lida e apr• ada 	por todos assinada. 

SERGIO MURILO GUERRA SILVA 
ELIANA DE MATOS 
JAELSON DOS SANTOS FILHO 
MARILENE BARROS OLIVEIRA DANT 
PAULO ANSELMO FRANÇA 	 

CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS 	 



3OVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 
CONSELHO FISCAL 

A DA 7' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
ROPECUÁRIO DE SERGIPE — EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2018 	 

nove dias do mês de julho de 2018 do ano de dois mil e dezoito, às 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 
inistração da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, situada na Av. Carlos 

neues Cruz, s/n - Centro Administrativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, 
LSON DOS SANTOS FILHO, MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e 

.., -sorados pelo Diretor Administação e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora 
.ábil/Fiscal - CARMEM MAMA AZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro — PAULO ANSELMO 
NÇA. Havendo quorum, os trabalhos foram abertos pelos Conselhei -)s. Franqueada a palavra, aos Conselheiros 

ANA MATOS e JAELSON DOS SANTOS FILHO, com a seguinte }.suta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião 
ior. Foi colocada a Ata em vo' ição e aprovada por unanimidade. Passando para o item 2.0 — Homologação do 
ncete do mês de maio/2018, pilo Sistema I-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária do mês de maio/2018 pelo Sistema 

esp;. Os Conselheiros ELIANA. DE MATOS, JAELSON DOS SANTOS FILHO e MARILENE BARROS 
VEIRA DANTAS , observaram os relatórios gerados pelo I-GESP, estão aos poucos sendo adequados as normas do 

-eitos da Lei n° 6.404/76, aplicáveis as Empresas Públicas. Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais apresentaram o 
'er do balancete do mês de maio/2018, com a seguinte redação: O Capital de Giro, representado pela diferença entre 

Ativo Circulante e Passivo Circulante, apresentado até o mês de maio de 2018, foi negativo, atingindo o valor R$ 
730.040,04. Os indicadores de liquidez apresentados servem para medir a capacidade financeira da Empresa em 

er os compromissos com terceiros. mesmos que os índices principais estejam abaixo do satisfatório, nos dados 
entados estão normais. Comparando a variação aumentativa e diminutivas de 2018 em relação ao mesmo período de 
Na VARIAÇÃO AUMENTATIVA no total de 2017 a 2018, apresentando uma diferença de R$ -4.740.860,27. 

VARIAÇÃO DIMINUTIVA de 2017 — 2018 foi de R$ -2.683.815,85. Fazendo um comparativo das VARIAÇÕES 
'.IENTATIVAS E DIMINUTIVAS DE 2018 até maio/2018, em relação ao mesmo período de 2017: 

'MENTATIVAS - O Repasse do Estado a EMDAGRO, no período até maio de 2018 em relação ao mesmo período - 
TERIAL DE CONSUMO foi ai; R$ - 59.957,79 e SERVIÇOS DE TERCEIROS foi de R$ -1.010.227,55. Com  
ão ao exercício de 2017 não houve a aplicabilidade ao que determina a CFC n° 1.151/09, aprovando a NBC T12, que 
respeito ao Ajuste a valor presente que significa o levantamento e a contabilização dos bens existentes ajustados ao 
r presente. Esperamos que no exercício atual, seja aplicado, visto que é de suma importância para o resultado da 
resa. Do exame realizado nos relatórios do Balancete Contábil da EMDAGRO, referente ao mês de maio de 2018. 
dados coletados para análise pelo Conselho Fiscal, não foram identificadas nenhuma irregularidade nos valores 
sentados. Por tudo que foi analisado e comentado, o Conselho Fiscal está de acordo com a aprovação do balancete 
..lês de maio de 2018, foi coloca( o e votação sendo o mesmo aprovado por unanimidade. E, nada ma ; havendo a 
"r. eu, Acácia França Andrade,111_144)",,, 	na qualidade Je Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a 
.ente Ata que depois de lida e • prova,. me 	jo  nada. 

SERGIO MURILO GUERRA SILVA 
ELIANA DE MATOS 
JAELSON DOS SANTOS FILHO'.(  
MARILENE BARROS OLIVEIRA 
PAULO ANSELMO FRAN 
ARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS 



itre 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

CONSELHO FISCAL 
ATA DA 8' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 

AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 	  

Aos sete dias do mês de agosto de 2018 do ano de dois mil e dezoito, às 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 
Administração da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, situada na Av. Carlos Rodrigues 

ruz s/n - Centro Administrativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, JAELSON DOS 
'-UNTOS FILHO, MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e Assessorados pelo Diretor 

:iministração e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora Contábil/Fiscal - CARMEM MARIA 
kZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro - PAULO ANSELMO FRANÇA. Havendo quorum, os trabalhos foram 
-e'tos pelos Conselheiros. Franqueada a palavra, aos Conselheiros ELIANA MATOS e JAELSON DOS SANTOS FILHO, 
n: a seguinte pauta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião anterior. Foi colocada a Ata em votação e aprovada por 

- arimidade. Os Conselheiros ELIANA DE MATOS, JAELSON DOS SANTOS FILHO e MARILENE BARROS 
VEIRA DANTAS , chamaram atenção dizendo que desde do dia 30 de março de 2018, a EMDAGRO está com o sistema 

'e "acionai (Maysupply),em atraso, que tem como finalidade o registro e acompanhamento de entrada e saída de bens e 
adorias da Empesa, bem como os relatórios mensais ao COFIS, gerando com isso atraso na consolidação das informações. 

- a com a palavra, os Conselheiros . bservaram que os relatórios gerados pelo I-GESP. estão aos poucos sendo adequados as 
do preceitos da Lei n° 6.404, 76, aplicáveis as Empresas Públicas. Passando para o item 2.0 - Homologação do 

balancete do mês de junho/2018, pelo Sistema I-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária do mês de junho/2018 pelo Sistema 1-
Gesp; Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais apresentaram o parecer do balancete do mês de junho/2018, com a seguinte 
sedação: O Capital de Giro, representado pela diferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, apresentado até o mês 
4ie junho de 2018, foi negativo, atingindo o valor R$ 31.131.478,66. Os indicadores de liquidez apresentados servem para 
laecur a capacidade financeira da Empresa em atender os compromissos com terceiros, mesmos que os índices principais 
istejam abaixo do satisfatório, nos dados apresentados estão normais. Comparando a variação aumentativa e diminutivas de 
2018 em relação ao mesmo período de 2017. Na VARIAÇÃO AUMENTATIVA no total de 2017 a 2018, apresentando uma 
diferença de R$ -4.971.778,59. Na VARIAÇÃO DIMINUTIVA de 2017 2018 foi de R$ -3.878.189,99. Fazendo um 
cor; :arativo das VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS DE 2018 até junho/2018, em relação ao mesmo 

• do de 2017: AUMENTATIVAS - O Repasse do Estado a EMDAGRO, no período até junho de 2018 em relação ao 
Ines no período: Repasse do Estado uma diferença RS -2.095.175,61 - DIMINUTIVAS: PESSOAL E ENCARGOS 
504 'TAIS - diferença foi R$ -1.930 247,61 - MATERIAL DE CONSUMO foi de R$ - 86.582,76 e SERVIÇOS DE 
TEL:CEIROS foi de R$ -523.379,34. Com  relação ao exercício de 2017 não houve a aplicabilidade ao que determina a CFC n° 
1.151/09, aprovando a NBC T12, que a z respeito ao Ajuste a valor presente que significa o levantamento e a contabilização dos 
bens existentes ajustados ao valor presente. Esperamos que no exercício atual, seja aplicado, visto que é de suma importância 
para o resultado da Empresa. Do exame realizado nos relatórios do Balancete Contábil da EMDAGRO, referente ao mês de 
_ninho de 2018, nos dados coletados para análise pelo Conselho Fiscal, não foram identificadas nenhuma irregularidade nos 
‘alc -as apresentados. Por tudo que foi analisado e comentado. o Conselho Fiscal está de acordo com a aprovação do balancete 
do mês de junho de 2018, foi c I ado ern,,vota ão sendo o mesmo aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar. 
eu. Acácia França Andrade. 	 na qualidade de Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata que 
depois de lida e aprovada v.' .Or!.s  assinada. 

Sr RGIO MURILO GUERRA SILV 
E .LANA DE MATOS 

J1 ELSON DOS SANTOS FILH1k. 
MARILENE BARROS OLIVEIRA'DANTAS 

CARMEM MARIA AZEVEDO SA 	 ------ 	- 	kv[£°-) 
PAULO ANSELMO FRANÇA 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 
CONSELHO FISCAL 

xTA DA 9' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
\GROPECUÁRIO DE SERGIPE — EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018 

• kC:is dez dias dias do mês de setembro de 2018 do ano de dois mil e dezoito, às 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 
administração da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO. situada na Av. Carlos Rodrigues 

s/n - Centro Administrativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, JAELSON 
DOS SANTOS FILHO, MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e Assessorados pelo Diretor 
Administração e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora Contábil/Fiscal - CARMEM 
MARIA AZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro — PAULO ANSELMO FRANÇA. Havendo quorum, os trabalhos 
foram abertos pelos Conselheiros. Franqueada a palavra, aos Conselheiros ELIANA MATOS e JAELSON DOS SANTOS 
FILHO, com a seguinte pauta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião anterior. Foi colocada a Ata em votação e aprovada 
por unanimidade. Os Conselheiros ELIANA DE MATOS, JAELSON DOS SANTOS FILHO e MARILENE BARROS 
OLIVEIRA DANTAS, comunicaram que desde do dia 30 de março de 2018, a Empresa está com o sistema operacional 
(Maqsupply), que tem como finalidade o registro e acompanhamento de entrada e saída de bens e mercadorias da Empresa, 
bem como os relatórios mensais ao COFIS, gerando com isso atraso na consolidação das informações. Ainda com a palavra, os 
Conselheiros observaram que os relatórios gerados pelo I-GESP, estão aos poucos sendo adequados as normas do preceitos da 
Lei n° 6.404/76, aplicáveis as Empresas Públicas. Passando para o item 2.0 — Homologação do balancete do mês de 
julho/2018, pelo Sistema I-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária do mês de julho/2018 pelo Sistema I-Gesp; Ato continuo, os 
Conselheiros Fiscais apresentaram o parecer do balancete do mês de julho/2018, com a seguinte redação: O Capital de Giro, 
representado pela diferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, apresentado até o mês de julho de 2018, foi 
negativo, atingindo o valor R$ 33.328.182,99. Os indicadores de liquidez apresentados servem para medir a capacidade 
financeira da Empresa em atender os compromissos com terceiros, mesmos que os índices principais estejam abaixo do 
satisfatório, nos dados apresentados estão normais. Comparando a variação aumentativa e diminutivas de 2018 em relação ao 
mesmo período de 2017. Na VARIAÇÃO AUMENTATIVA no total de 2017 a 2018, apresentando uma diferença de RS 
7.273.377,71. Na VARIAÇÃO DIMINUTIVA de 2017 — 2018 foi de R$ -3.386.124,87. Fazendo um comparativo das 
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS DE 2018 até julho/2018, em relação ao mesmo período de 2017: 
AUMENTATIVAS - O Repasse do Estado a EMDAGRO, no período até julho de 2018 em relação ao mesmo período: 
Repasse do Estado uma diferença R$- 3.968.120,79 — DIMINUTIVAS: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — diferença 
foi RS -1.099.078,03 - MATERIAL DE CONSUMO foi de RS - 62.607,79 e SERVIÇOS DE TERCEIROS foi de R$ -
829.845,61. Com  relação ao exercício de 2017 não houve a aplicabilidade ao que determina a CFC n° 1.151/09, aprovando a 
NBC T12, que diz respeito ao Ajuste a valor presente que significa o levantamento e a contabilização dos bens existentes 
ajustados ao valor presente. Esperamos que no exercício atual, seja aplicado, visto que é de suma importância para o resultado 
da Empresa. Do exame realizado nos relatórios do Balancete Contábil da EMDAGRO, referente ao mês de julho de 2018, nos 
dados coletados para análise pelo Conselho Fiscal, não foram identificadas nenhuma irregularidade nos valores apresentados. 
Por tudo que foi analisado pelo Conselho Fiscal está de acordo com a aprovação do balancete do mês de julho de 2018, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, eu, Acácia França Andrade,  1.-\\( s'-̂ (mv 	na 
qualidade de Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente 	,Ãocle ois de lida e aprovada vai portbdos assinada. 

SERGIO MURILO GUERRA SILVA 
ELIANA DE MATOS 

   

   

   

JAELSON DOS SANTOS FILHO 	  
MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS 
PAULO ANSELMO FRANÇA 

tÃ)  	 CARMEM MARIA AZEVEDO SANTO---' 	 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 
CONSELHO FISCAL 

ATA DA 10' REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018 	 

Aos oito dias dias do mês de outubro de 2018 do ano de dois mil e dezoito, às 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 
Administração da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, situada na Av. Carlos 
Rodrigues Cruz, siri - Centro Administrativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, 
JAELSON DOS SANTOS FILHO, MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e 

8 Assessorados pelo Diretor Administração e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora 
Contábil/Fiscal - CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro - PAULO ANSELMO 
FRANÇA. Havendo quorum, os trabalhos foram abertos pelos Conselheiros. Franqueada a palavra, aos Conselheiros 
ELIANA MATOS e JAELSON DOS SANTOS FILHO, com a seguinte pauta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião 
anterior. Foi colocada a Ata em votação e aprovada por unanimidade. Os Conselheiros ELIANA DE MATOS, 
JAELSON DOS SANTOS FILHO e MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS. Usando da palavra, os 
Conselheiros observaram que os relatórios gerados pelo I-GESP, estão aos poucos sendo adequados as normas do 
preceitos da Lei n° 6.404/76, aplicáveis as Empresas Públicas. Passando para o item 2.0 - Homologação do balancete do 
mês de agosto/2018, pelo Sistema I-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária do mês de agosto/2018 pelo Sistema 1-Gesp; Ato 
contínuo, os Conselheiros Fiscais apresentaram o parecer do balancete do mês de agosto/2018, com a seguinte redação: 
O Capital de Giro, representado pela diferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, apresentado até o mês de 
agosto de 2018, foi negativo, atingindo o valor R$ 32.643.008,50. Os indicadores de liquidez apresentados servem para 
medir a capacidade financeira da Empresa em atender os compromissos com terceiros, mesmos que os índices principais 
estejam abaixo do satisfatório, nos dados apresentados estão normais. Comparando a variação aumentativa e diminutivas 
de 2018 em relação ao mesmo período de 2017. Na VARIAÇÃO AUMENTATIVA no total de 2017 a 2018, 
apresentando uma diferença de RS — 6.801.431,63. Na VARIAÇÃO DIMINUTIVA de 2017 - 2018 foi de RS -
2.845.292,51. Fazendo um comparativo das VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS DE 2018 até 
agosto/2018, em relação ao mesmo período de 2017: AUMENTATIVAS - O Repasse do Estado a EMDAGRO, no 

_ 	período até agosto de 2018 em relação ao mesmo período: Repasse do Estado uma diferença RS - 4.558.562,38 e 
DIMINUTIVAS: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - diferença foi RS - 817.885,32 - MATERIAL DE 

=8 CONSUMO foi de RS - 100.297,63 e SERVIÇOS DE 'TERCEIROS foi de RS - 881.394,24. Com  relação ao exercício 
:9 de 2017 não houve a aplicabilidade ao que determina a CFC n° 1.151/09, aprovando a NBC T12, que diz respeito ao 

12 
 

'0 Ajuste a valor presente que significa o levantamento e a contabilização dos bens existentes ajustados ao valor presente. 

31
1 Esperamos que no exercício atual, seja aplicado, visto que é de suma importância para o resultado da Empresa. Do exame 

realizado nos relatórios do Balancete Contábil da EMDAGRO, referente ao mês de agosto de 2018, nos dados coletados 
para análise pelo Conselho Fiscal, não foram identificadas nenhuma irregularidade nos valores apresentados. Por tudo que 

- 4 foi analisado pelo Conselho Fiscal está de acordo com a aprovação do balancete do mês de ..:. e, sto de 2018, sendo o 
5 mesmo aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, eu, Acácia França Andr. •e, v Cr< \à-■_a alQ 	na 

36 qualidade de Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente • . .y ,epois e - lida e aprov.4a v por todos assinada. 
, - 

37 SERGIO MURILO GUERRA SILVA 
38 ELIANA DE MATOS 
39 JAELSON DOS SANTOS FILHO/  
40 MARILENE BARROS OL1VELRÃ-DANT 
41 	PAULO ANSELMO FRANÇA   ..s-  ''.. 
42 CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS 

4 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESEN\ OLVIMENTO AGRÁRIO 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 
CONSELHO FISCAL 

1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
2 AGROPECUÁRIO DE SERGIPE — EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018 	 
3 	 --------- 	------ 
4 Aos doze dias do mês de novembro de 2018 do ano de dois mil e dezoito, às 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 
5 Administração da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, situada na Av. Carlos 
6 Rodrigues Cruz, s/n - Centro Administrativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, 
7 JAELSON DOS SANTOS FILHO, MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e 
8 Assessorados pelo Diretor Administração e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora 9   

Contábil/Fiscal - CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro — PAULO ANSELMO 
10 FRANÇA. Havendo quorum, os trabalhos foram abertos pelos Conselheiros. Franqueada a palavra, aos Conselheiros 
11 ELIANA MATOS e JAELSON DOS SANTOS FILHO, com a seguinte pauta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião 
12 anterior. Foi colocada a Ata em votação e aprovada por unanimidade. Os Conselheiros ELIANA DE MATOS, 
13 JAELSON DOS SANTOS FILHO e MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS. Usando da palavra, os 
14 Conselheiros observaram que os relatórios gerados pelo 1-GESP, estão aos poucos sendo adequados as normas do 
15 preceitos da Lei n° 6.404/76, aplicáveis as Empresas Públicas. Passando para o item 2.0 — Homologação do balancete do 
16 mês de setembro/2018, pelo Sistema I-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária do mês de setembro/2018 peio Sistema I-
I 7 Gesp; Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais apresentaram o parecer do balancete do mês de setembro/2018, com a 
18 seguinte redação: O Capital de Giro, representado pela diferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, 
19 apresentado até o mês de setembro de 2018, foi negativo, atingindo o valor RS 35.453.604,41. Os indicadores de liquidez 
20 apresentados servem para medir a capacidade financeira da Empresa em atender os compromissos com terceiros, mesmos 
21 que os índices principais estejam abaixo do satisfatório. nos dados apresentados estão normais. Comparando a variação 
22 aumentativa e diminutivas de 2018 em relação ao mesmo período de 2017. Na VARIAÇÃO AUMENTATIVA no total 
23 de 2017 a 2018. apresentando uma diferença de R$ - 9.713.332,87. Na VARIAÇÃO DIMINUTIVA de 2017 — 2018 foi 
24 de RS -1.624.400,89. Fazendo um comparativo das VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS DE 2018 até 
25 setembro/2018, cm relação ao mesmo período de 2017: AUMENTATIVAS - O Repasse do Estado a EMDAGRO, no 
26 período até setembro de 2018 em relação ao mesmo período: Repasse do Estado uma diferença R$ - 7.517.847,93 e 
27 DIMINUTIVAS: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — diferença foi R$ 751.589,48 - MATERIAL DE 
28 CONSUMO foi de R$ - 880.281,99 e SERVIÇOS DE TERCEIROS foi de R$ - 1.274.159,12. Com  relação ao 
29 exercício de 2017 não houve a aplicabilidade ao que determina a CFC n° 1.151109, aprovando a NBC 1'12, que diz 
30 respeito ao Ajuste a valor presente que significa o levantamento e a contabilização dos bens existentes ajustados ao valor 
31 presente. Esperamos que no exercício atual, seja aplicado, visto que é de suma importância para o resultado da Empresa. 
32 Do exame realizado nos relatórios do Balancete Contábil da EMDAGRO. referente ao mês de agosto de 2018, nos dados 
33 coletados para análise pelo Conselho Fiscal, não foram identificadas nenhuma inegularidade nos valores apresentados. 
34 Por tudo que foi analisado pelo Conselho Fiscal está de acordo com a aprovação do balancete do mês de agosto de 2018. 
35 c do o mesmo aprovado por unanimidade. E. nada mais havendo a tratar, eu, Acácia França Andrade, 
36 	 na qualidade de Secretária do Conselho 	cal, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada 
J7 	por todos assinada. 

38 SERGIO MURILO GUERRA SILVA 
39 ELIANA DE MATOS -- 
40 JAELSON DOS SANTOS 

MARILENE BARROS OL 
/12 PAULO ANSELMO FRANÇA 
43 CARMEM MARIA AZEVEDO S OS 	  



Ardgek 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 

CONSELHO FISCAL 
1 ATA DA 12* REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
2 AGROPECUÁRIO DE SERGIPE EMDAGRO, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018 
3 
4 Ao: dez dias do mês de dezembro do 2018 do ano de dois mil e dezoito, à:; 8:00h, na Sala de Reuniões do Conselho de 

Adi iinistração da Empresa de Des nvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, situada na Av. Carlos 
, 6 Roucigues Cruz, s/n - Centro Admini.arativo Governador Augusto Franco, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, 

1t 7 JAELSON DOS SANTOS FILHI MARILENE BARROS OLIVEIRA DANTAS e ELIANA MATOS e 
8 Assessorados pelo Diretor Administração e Financeiro SERGIO MURILO GUERRA SILVA pela Coordenadora 
9 Contábil/Fiscal - CARMEM MAMA AZEVEDO SANTOS -Coordenador Financeiro - PAULO ANSELMO 
O FRANÇA. Havendo quorum, os traaalhos foram abertos pelos Conselheiros. Franqueada a palavra, aos Conselheiros 
1 EL ANA MATOS e JAELSON DO 3 SANTOS FILHO, com a seguinte pauta "item 1.0" Aprovação da Ata da reunião 
2 anterior. Foi colocada a Ata em v c.ação e aprovada por unanimidade. Os Conselheiros ELIANA DE MATOS, 
3 JAELSON DOS SANTOS FILEI() e MARILENE BARROS OLIvEIRA DANTAS. Usando da palavra, os 
4 Cervselheiros observaram que os relmórios gerados pelo I-GESP, estão ::as poucos sendo adequados as 'normas do 
) pra( ::fitos da Lei n° 6.404/76, aplicáveis as Empresas Públicas. Passando parz, o item 2.0 - Homologação do balancete do 
6 rne” de outubro/2018, pelo Sistema I-Gesp; 2.1 Conciliação Bancária dt., mês de outubro/2018 pelo Sistema I-Gesp; 
7 Ato contínuo, os Conselheiros Fiscais apresentaram o parecer do balancete do mês de outubro/2018, com a seguinte 

18 redação: O Capital de Giro, representado pela diferença entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, apresentado até o 
19 mês de outubro de 2018, foi negati,  o, atingindo o valor R$ 32.998.830,94. Os indicadores de liquidez apresentados 

r_O servem para medir a capacidade financeira da Empresa em atender os compromissos com terceiros, mesmos que os 
'21 índices principais estejam abaixo 3o satisfatório, nos dados apresentados estão normais. Comparando a variação 
I 	aumentativa e diminutivas de 2018 eu,  relação ao mesmo período de 2017. Na VARIAÇÃO AUMENTATIVA no total 
23 de :'017 a 2018, apresentando uma diferença de R$ - 12.416.891,49. Na VARIAÇÃO DIMINUTIVA de 2017 - 2018 
24 foi -e R$ - 2.091.670,72. Fazendo un comparativo das VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS' DE 2018 
15 até outubro/2018, em relação ao me., mo período de 2017: AUMENTATIVAS - O Repasse do Estado a EMDAGRO, no 
'6 período até outubro de 2018 em relação ao mesmo período: Repasse do Estado uma diferença R$ - 9.641.254,69 e 

,2/ DIMINUTIVAS: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - diferença toi R$ 1.247.510,83 - MATERIAL DE 
428 CO 'SUMO foi de RS - 895.744,0) e SERVIÇOS DE TERCEIROS foi de RS - 1.762.173,16. Com  relação ao 

29 exe :rejo de 2017 não houve a apli,  abilidade ao que determina a CFC f°  1.151/09, aprovando a NBC TI 2. que diz 
30 resr eito ao Ajuste a valor presente q' e significa o levantamento e a contabilização dos bens existentes ajustados ao valor 
31 presente. Esperamos que no exercíci' atual, seja aplicado, visto que é de suma importância para o resultado da Empresa. 

. 	Do exame realizado nos relatórios do dalancete Contábil da EMDAGRO, referente ao mês de outubro de 2013, nos dados 
3 coletados para análise pelo Conselho Fiscal. não foram identificadas nenhuma irregularidade nos valores apresentados. 
4 Por tudo que foi analisado pelo Conselho Fiscal está de acordo com a aprovação do balancete do mês de outubro de 

W35 201; , sendo o mesmo aprovado p r unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, eu, Acácia França Andrade. 
436  • ma s.. .K.2 	na qualidade de Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada 

37 
	

r todos assinada. 

.38 SERGIO MURILO GUERRA SILVA 
39 EMANA DE MATOS 
40 Ji ELSON DOS SANTOS FIL 
41 	M kRILENE BARROS OLIVE 

142 P tULO ANSELMO FRANÇA---- 
t' 43 CARMEM MARIA AZEVEDO SANTOS.' — 
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