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CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

 

 

ATA DA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

 

DATAS: 27 e 28/02/2020  

HORÁRIOS: Dia 27/02/2020 – 14 h e dia 28/02/2020 - 08:30 h  

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC 

PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS: Euler José dos Santos, membro suplente, 
representante do Ministério da Infraestrutura; Fernando André Coelho Mitikiewicz, 
representante do Ministério da Infraestrutura e Luisa Helena Freitas de Sá 
Cavalcante, representante do Tesouro Nacional. 

 

Quórum: Conselheiros representando 100% de presença. 

 

Convidada: Theury Gomes – Coordenadora de Auditoria Interna 
 

 

1. ABERTURA DOS TRABALHOS. 
-      A conselheira titular, representante do Ministério da Infraestrutura, Rita de 
Cássia Vandanezi Munck, justificou sua ausência nesta reunião, por motivo de 
problema de saúde.  
-        No dia 27/02/2020, o coordenador da CODTEI, Ernani Melo, e o coordenador 
da CODGEP, Luciano Castelo Branco, acompanharam os conselheiros do 
CONFIS em uma visita técnica no Porto de Fortaleza, contemplando o NAP, 
através do gate principal, tendo sido visualizados os pórticos de câmeras de 
captura automática do controle de acesso com leitura automatizada de placas de 
veículos e códigos de contêineres, o TMP e os berços.  
-   Após a citada visita, a técnica da CODCON, Larissa Oliveira, realizou 
apresentação sobre Riscos Estratégicos e Apetite a riscos, esclarecendo as 
dúvidas dos conselheiros. O Conselho ressalta a importância deste trabalho para o 
desenvolvimento da CDC. 
-       No dia 28/02/2020, o Conselho prosseguiu com a análise dos itens da pauta 
da reunião.  
 

2. ORDEM DO DIA: 

 

2.1 – ANÁLISE DO BALANCETE DE DEZEMBRO / 2019 –  
-      O Conselho recebeu o Relatório provisório de Análise das Contas do 
Balancete da Companhia Docas do Ceará, referente ao mês de dezembro / 2019, 
apresentado pela Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, que assessora 
este Colegiado. O coordenador da CODFIN, Cândido Silva, e a técnica Nilane 
compareceram à reunião do CONFIS e prestaram esclarecimentos acerca do 
balancete analisado.  
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2.2 – REGIMENTO INTERNO DO CONFIS –  
-      O Conselho procedeu à análise e aprovação das alterações no Regimento 
Interno do Conselho Fiscal (em anexo), em adequação à Norma Interna de Viagem 
a Serviço e ao Estatuto Social da CDC.  

 

2.3 – RELATÓRIO GERENCIAL – JANEIRO / 2020 –  
-  O Diretor Comercial, Mário Jorge Cavalcanti, compareceu à reunião e 
apresentou o Relatório Gerencial de janeiro / 2020. O Conselho solicita que seja 
incluído no quadro de horas extras a informação mensal, sobre a realização 
destas, referente ao exercício anterior. 

 

2.4 – ACOMPANHAMENTO MENSAL DO RESULTADO ECONÔMICO 

FINANCEIRO – RECEITAS E DESPESAS – DEZEMBRO / 2019 –  
-     O coordenador da CODFIN, Cândido Silva, compareceu à reunião do CONFIS 
e apresentou o acompanhamento mensal do Resultado Econômico Financeiro – 
receitas e despesas da CDC referente ao mês de dezembro / 2019, esclarecendo 
as dúvidas dos conselheiros.  

 

2.5 – OFÍCIOS RECEBIDOS: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 03/2020/SE, de 02/01/2020 

e OFÍCIO N° 45/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 20/02/2020 – 
-  Os conselheiros tomaram conhecimento do Ofício-Circular nº 03/2020/SE, de 
02/01/2020, do Ministério da Infraestrutura, sobre os novos formulários 
padronizados para indicação de Diretores e Conselheiros de Administração ou 
Fiscal e do Ofício nº 45/20209/COEE/CGEEF/SPOA/SE, datado de 20/02/2020, da 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, referente à posição 
dos meses de janeiro a dezembro / 2019 do Orçamento de Investimento – OI e do 
Programa de Dispêndios Globais – PDG. O Conselho recomenda que a CDC 
atente, por ocasião da elaboração e da reprogramação do PDG, para a adequação 
com maior acuidade das projeções, evitando, assim, extrapolações dos valores 
aprovados.    

 

2.6 – ATAS DAS 2261ª A 2264ª REUNIÕES ORDINÁRIAS E DA 28ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA DIREXE E DAS AUTORIZAÇÕES DIRPRE Nº 01 A 04 

REALIZADAS EM JANEIRO / 2020  

- A seguir, o CONFIS passou ao acompanhamento das atas das 2261ª, 2262ª, 
2263ª e 2264ª Reuniões Ordinárias e da 28ª Reunião Extraordinária da DIREXE e 
das Autorizações DIRPRE nº 01 a 04, realizadas em janeiro de 2019. Em relação à 
ata da 2262ª Reunião Ordinária da DIREXE, quanto à contratação da empresa 
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, o Conselho solicita 
esclarecimentos se o sistema vem atendendo satisfatoriamente às necessidades 
da CDC, se no contrato vigente foi incluída cláusula de obrigatoriedade de 
realização de transferência de banco de dados contendo as informações da CDC 
para outro sistema, e, se existem no mercado outras empresas que licenciam este 
mesmo software. Quanto à ata da 2263ª Reunião Ordinária, o Conselho solicita ser 
informado sobre o resultado da contratação da empresa visando realizar o 
processo de descriptografia de dados da CDC. Em relação à ata da 2264ª Reunião 
Ordinária, quanto à contratação da empresa HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA 
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LTDA, o Conselho solicita a retificação do percentual de repactuação e a 
coordenadora da CODJUR, Rebeca Soares, compareceu à reunião e esclareceu 
as dúvidas dos conselheiros quanto aos moldes da atual contratação e das 
pesquisas de preços.  
 

2.7 – ATA DA 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD –  
- O Conselho recebeu a ata da 535ª Reunião Ordinária do CONSAD.  

 

2.8 – PENDÊNCIAS  

-  Atas das Reuniões Ordinárias (2199ª a 2202ª) da DIREXE ocorridas em 

outubro/2018 – Automatização de processos com cronograma – A CODTEI 
informou, por e-mail, que a situação continua a mesma informada anteriormente, 
de ajuste do prazo de atendimento da demanda original da automatização de 
processos para o dia 30/06/2020. O Conselho continuará acompanhando a 
questão.  
 

-  Relatório de Auditoria nº 04/2019 – Almoxarifado e Patrimônio – 

SEGURO DE BENS - A DIAFIN enviou a carta nº 13/2019, de 26/11/2019, 
encaminhada pelo CONSAD ao Ministério da Infraestrutura, solicitando apoio para 
encontrar uma solução conjunta quanto à dificuldade da CDC de contratar 
empresa visando a cobertura de danos físicos a bens imóveis e móveis da CDC. A 
CDC está aguardando resposta do citado Ministério. O Conselho continuará 
acompanhando a questão.  

 
-  Relatório de Auditoria Interna nº 09/2019 – Entidade Fechada de 

Previdência Complementar - PORTUS - A DIREXE, através da CI 01/2020, 
informou que a Diretoria decidiu pela manutenção dos pagamentos por parte da 
CDC, por tempo indeterminado, da paridade da contribuição PORTUS dos 
empregados participantes ativos que já detêm as condições de aposentadoria. A 
decisão foi embasada na atual situação financeira da CDC, bem como no impacto 
financeiro à CDC não ser de grande monta, tendo em vista que no último plano de 
custeio implementado ocorreu a saída de 45 empregados, restando poucos 
empregados que detêm as condições de aposentadoria. Em relação ao débito de 
responsabilidade da CDC, a Diretoria informou que o Plano de Equacionamento do 
PORTUS vem sendo tratado no âmbito do Governo Federal e a expectativa para 
finalização da situação está prevista para março/2020, no qual a Diretoria terá o 
respectivo valor atualizado, bem como a forma de pagamento. A Diretoria 
comprometeu-se a informar ao Conselho Fiscal tão logo o Plano seja finalizado. O 
Conselho aguarda a deliberação do CONSAD sobre o assunto.  
 

-  Relatório da Auditoria Externa referente ao 2º trimestre de 2019 - A 
CODCOL, por e-mail, informou que o processo que visa à contratação de empresa 
especializada em recuperação e redução tributária encontra-se com a área técnica 
para fins de revisão, desde 10.10.2019. Quanto à assessoria contábil, o pregão nº 
012/2019 foi realizado em 15.01.2020, às 10h, tendo sido declarado 
FRACASSADO. Posteriormente foram realizadas novas pesquisas de preços pela 
CODCOL, as quais constataram que o preço referencial encontra-se dentro da 



 

 
 

4 

realidade de mercado, entendendo-se então pela contratação com base no art. 29, 
inciso IV, a qual encontra-se em andamento, no aguardo dos documentos de 
habilitação da empresa com o menor preço proposto. A CODFIN informou, por e-
mail, que o processo referente à contratação de empresa especializada em 
recuperação e redução tributária foi encaminhado à CODCOL para continuidade 
da contratação. O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 
–  Atas das 2252ª a 2256ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e das Autorizações 

DIRPRE nº 22 a 26 realizadas em novembro / 2019 - A CODCOL, por e-mail, 
reiterou que acata a recomendação, em busca de melhorias na comparação das 
contratações da CDC com as de outros entes públicos. Informaram, ainda, que foi 
solicitada a área técnica (COADMI) a revisão da forma contratual, visando maior 
adequação às formas usuais atuais de mercado. O Conselho dá-se por satisfeito. 
 

-  Relatório Gerencial – setembro / 2019 - A CODCON, através da CI 
03/2020, de 20/02/2020, informou que inseriu as informações no relatório gerencial 
e considera a recomendação acatada. O Conselho informa que a demanda foi 
atendida em relação às inclusões dos números de passageiros e do valor 
acumulado de navios de passageiros e aguarda a inclusão no quadro referente ao 
total de carga do quantitativo de carga de longo curso e cabotagem. 

 
-  Atas da 528ª Reunião Ordinária e da 46ª Extraordinária do CONSAD - A 
CODCON encaminhou como anexo da CI 03/2020, de 20/02/2020, Relatório de 
Riscos. Informou, ainda, que considerando que o tema ainda será apreciado em 
DIREXE, os riscos e avaliações relacionadas podem ser alterados. A apresentação 
sobre Riscos Estratégicos e Apetite a riscos foi realizada e o Conselho dá-se por 
satisfeito. 

 

- NEFIL – Dezembro / 2018 – A CODCON encaminhou, como anexo da CI 
03/2020, de 20/02/2020, o Planejamento Estratégico aprovado, detalhado, 
contendo a revisão da temática objeto desta pendência. Recomendou novamente 
que a pendência fosse revista, com uma nova temática de gestão de riscos ou 
gestão estratégica, sobretudo à luz do Relatório de Riscos. Para que os 
acompanhamentos sejam mais claros, talvez fosse oportuno finalizar essa 
pendência e gerar um acompanhamento de riscos trimestrais. Sobre NEFIL, a 
CODCON informou que ainda aguarda a consolidação do balancete de dezembro 
para atualização do SIEST. Portanto, a informação é a mesma a enviada na 584ª 
reunião ordinária do CONFIS. Esclareceu que a CODFIN já encaminhou uma 
versão preliminar, e a CODCON já está trabalhando para envio dos dados. O 
balancete de janeiro/20 ainda não está disponível. A apresentação sobre Riscos 
Estratégicos e Apetite a riscos foi realizada e o Conselho dá-se por satisfeito. 
 

- Execução Orçamentária - julho/2019 – A CODCON encaminhou, como 
anexo da CI 03/2020, de 20/02/2020, o relatório jurídico sobre a utilização dos 
recursos relacionados à conta da União em custeio. Trata-se de manifestação que 
deverá influenciar a gestão orçamentária tendo em vista que parte da pretérita 
baixa execução em investimentos pode estar relacionada à incompatibilidade entre 
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o saldo bancário e as dotações efetivamente disponíveis (repasses LDO e saldos 
anteriores). Já os futuros gastos deverão representar orçamentos disponíveis, não 
necessariamente o saldo bancário. Diante disso, ressaltou-se que a CODJUR 
recomenda a devolução de valores para a conta da União, caso os valores tenham 
sido utilizados para outros fins dos previstos em LDO. Informou-se que a DIAFIN já 
fez parte das transferências da conta corrente para a conta de recursos da União, 
ainda em 2019. Considerando que o tema tem interferência direta na avaliação do 
Conselho sobre o orçamento da Companhia, seria oportuna manifestação do órgão 
estatutário sobre a recomendação da CODJUR. O Conselho entende que não 
cabe manifestação acerca do pronunciamento da CODJUR e recomenda que a 
CDC avalie a melhor forma de atendimento à recomendação constante no parecer 
jurídico. O Conselho solicita que seja retomada a apresentação do quadro de 
execução do orçamento e de investimento e que seja disponibilizado plano de 
execução dos investimentos, que devem estar contemplados no orçamento de 
investimentos.  
 

- Análise do balancete de novembro / 2019 – A CODFIN informou, por e-
mail, que as contas estão segregadas, mas os lançamentos serão realizados 
manualmente, por falta de sistema. Em relação ao aumento dos valores de 
créditos não identificados, quando houver a normalização dos sistemas, a CODFIN 
informou que o acompanhamento será mais eficiente e resultará da redução dos 
valores na conta de créditos não identificados. O Conselho, não tendo identificado 
as segregações, reiterou a solicitação de segregação das receitas de serviços 
diversos e dos ressarcimentos de energia. O Conselho continuará acompanhando 
a questão. 
 

-  Análise do balancete de novembro / 2019 - A CODFIN, por e-mail, 
informou que as pendências junto ao SERASA ainda estão sendo resolvidas junto 
à CODREH, CODFIN e CODJUR. O Conselho continuará acompanhando a 
questão. 
 

-  Relatório de Auditoria nº 02/2017 – Exame das Demonstrações 

Contábeis 2016 – CONVÊNIO CVT – A CODJUR, através da CI 43/2020, de 
21/02/2020, informou que já compareceu reiteradas vezes na PFN no intuito de 
obter resposta ao ofício destinado à RFB sobre a quitação previdenciária, mas, a 
CDC ainda não foi contemplada. A CODJUR continuará envidando esforços para 
impulsionar o processo. Em ato paralelo, a CODJUR peticionou em 26/09/2018, 
nos autos do processo judicial 0035100-26.1996.5.07.0005, visando a que o juiz 
obtenha a resposta da PFN. O Juiz intimou a União em 08/04/2019, concedendo 
vista à União (PGFN-CE), com os autos físicos, como requerido por ela, para, no 
prazo de 10 dias, dizer se ainda tem algo a requerer, sob pena de extinção da 
execução com o arquivamento definitivo do feito. O juiz despachou determinando 
novamente a intimação da Receita Federal, a fim de que se pronuncie acerca dos 
recolhimentos das contribuições previdenciárias, para aferir se estes foram 
devidamente apropriados pelo sistema. Intimação realizada. Aguardando decurso 
do prazo. Receita Federal manifestou-se informando que já encaminhou o 
expediente do juiz para o setor responsável. A CODJUR irá impulsionar o 
processo. O Conselho continuará acompanhando a questão.  
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-  Provisionamento de ações judiciais – A CODJUR encaminhou como 
anexo da CI 43/2020, de 21/02/2020, quadro com resumo dos prognósticos por 
tipo de ação e informou que, caso o CONFIS queira um detalhamento de forma 
diversa, poderá apresentar outra versão em conformidade com o anseio do 
Conselho. O Conselho dá-se por satisfeito e solicita que os quadros apresentados 
sejam enviados ao CONFIS trimestralmente. 

 

-  Análise dos balancetes de junho e julho / 2019 – Ponto eletrônico - A 
CODREH informou, por e-mail, que a resposta permanece a mesma: o ponto foi 
implantado em janeiro/20, mas a integração com a folha de pagamento somente 
será possível após a restauração dos sistemas invadidos por "hackers". O 
Conselho solicita ser informado se é realizada autorização prévia para a realização 
de horas extras e se esta autorização consta no sistema de ponto eletrônico. O 
Conselho continuará acompanhando a questão.  
 

-  Análise do balancete de novembro / 2019 - A CODREH informou, por e-
mail, que quanto ao aumento do consumo de água de novembro/19, em relação a 
outubro de 2019, o consumo de água dos navios diminuiu em 36% (o que significa 
dizer que houve menos demanda de água por parte dos navios), mas o consumo 
próprio aumentou em 103%, conforme demonstrativo. O Conselho solicita 
explicações da CODINF quanto ao aumento de consumo próprio de água de 
novembro/19, em relação a outubro de 2019. 
 

- Análise dos balancetes de junho e julho / 2019 – Horas extras – A 
DIEGEP, por e-mail, informou que o novo cronograma de trabalho, considerando 
uma escala de revezamento 12 h x 36 h já fora apresentado ao RH pela CODGEP 
e já se encontra em processo de adequação aos novos horários de trabalho 
homologados para a CDC, o que enseja acordos individuais com cada empregado 
envolvido na escala. O Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, Sr Miguel 
Andrade, e o coordenador da CODREH, Sr Murilo Pires, compareceram à reunião 
e esclareceram as dúvidas dos conselheiros. O Conselho solicita que, após a 
realização dos aceites individuais de alterações de horários, seja calculado 
possível passivo referente às prestações de horas extras pretéritas e que este 
assunto seja incluído no mapeamento dos riscos da CDC.  

 

–     Atas das 2252ª a 2256ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e das 

Autorizações DIRPRE nº 22 a 26 realizadas em novembro / 2019 – A DIEGEP, 
por e-mail, informou que foi apresentado um plano abrangente de ações e valores 
envolvidos para as manutenções corretivas do Porto de Fortaleza, porém, até a 
presente data ainda não fora aprovado o planejamento de investimentos e 
contratações para o exercício 2020. Não obstante, estão sendo encaminhadas as 
providências até o limite das contratações efetivas, visto que, quando da liberação 
de recursos, já teremos planos e projetos avançados para a utilização dos valores 
liberados. O Conselho reitera a solicitação de tomar conhecimento do plano de 
ação referente às manutenções preventivas e corretivas necessárias nas 
dependências do Porto do Mucuripe, bem como ser informado quanto à existência 
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de cronograma físico-financeiro para execução desses reparos e analisará o 
assunto na próxima reunião.  

 

–     Acompanhamento mensal Receitas e Despesas - novembro / 2019 – A 
DIEGEP, por e-mail, informou que após diversas buscas no mercado, para 
encontrar uma empresa isenta e apartada dos demais players do mercado de 
venda & locação de scanners, localizou a empresa BRX IMAGEM, que já 
apresentou proposta comercial preliminar para a elaboração do EVTE. O assunto 
será tratado na próxima reunião de DIREXE da CDC. O Conselho continuará 
acompanhando a questão e aguarda a informação referente à previsão de término 
do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica quanto às possibilidades de 
recuperação, locação ou aquisição do scanner, assim como do resultado deste 
trabalho. 
 

- Juros e multas – novembro / 2019 – A DIRPRE APOIO encaminhou o 
relatório referente aos juros e multas. O Conselho analisará o relatório e, na 
próxima reunião, discutirá e apontará eventuais pontos de esclarecimentos. O 
Conselho continuará acompanhando a questão.     
 

- Ata da 2231ª Reunião Ordinária da DIREXE, ocorrida em maio/ 2019 – 

Sindicância – A DIRPRE APOIO, através da CI 10/2020, de 20/10/2020, informou 
que não iniciou os trabalhos por motivo de doença e período de férias dos outros 
membros da comissão. Com o retorno das férias dos demais membros, iniciará os 
trabalhos e encaminhará as informações quanto à previsão de conclusão da 
apuração. O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

- Relatório de Serviços – janeiro, fevereiro e março / 2019 – VMI Sistemas 

de Segurança – Saldo Contratual – A DIRPRE, através da CI 16/2020, de 
18/02/2020, informou que conforme a Portaria (E) n° 100/2019, o prazo para 
conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância foi prorrogado por 90 dias, 
contados do dia 22/11/2019. O Conselho continuará acompanhando a questão. 

 
–        Atas das 2244ª, 2245ª, 2246ª e 2247ª Reuniões Ordinárias, da 26ª 

Extraordinária da DIREXE e das Autorizações DIRPRE nº 15 a 18 realizadas 

em setembro / 2019 - A DIRPRE, através da CI 16/2020, de 18/02/2020, informou 

que conforme a Portaria (E) n° 102/2019, o prazo para conclusão dos trabalhos da 

comissão de sindicância foi prorrogado por 90 dias, contados do dia 22/11/2019. O 

Conselho continuará acompanhando a questão.  

 
–    Atas das 2252ª a 2256ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e das 

Autorizações DIRPRE Nº 22 a 26 realizadas em novembro / 2019 - A CODCOL, 

por e-mail, informou que os cursos encontram-se em fase de realização pelos 

empregados lotados na CODCOL e os certificados serão remetidos ao fim do 

semestre. O Conselho continuará aguardando a relação dos empregados 

capacitados com os respectivos treinamentos.  
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–         Ata da 533ª Reunião Ordinária do CONSAD – A DIRPRE, através da CI 

16/2020, de 18/02/2020, informou que está aguardando o relatório final do Comitê 

de Gestão de Crise da CDC para dar início à apuração de eventual 

responsabilidade quanto ao sinistro da invasão dos hackers nos sistemas 

informatizados da CDC. O Conselho continuará acompanhando a questão.  

 

–         Ata da 534ª Reunião Ordinária do CONSAD – A DIRPRE encaminhou 
como anexo da CI 16/2020, de 18/02/2020, Relatório Final da comissão de 
sindicância e Nota Técnica DIRPRE nº 02/2019. O Conselho analisará o assunto 
na próxima reunião. 
 

2.9 – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 01/2020 – MONITORAMENTO  
-        O Conselho recebeu o Relatório de Auditoria n° 01/2020, sobre 
Monitoramento e analisará o assunto na próxima reunião. 
 

  

2.10 – RELATÓRIO DE CONTRATOS - 
-  O Conselho recebeu o relatório de contratos contendo as informações 
solicitadas.  
 

2.11 – CERTIDÕES DE REGULARIDADE – FEVEREIRO / 2020 - 
- O Conselho recebeu as certidões municipais, estaduais e federais solicitadas, 
expedidas no mês de fevereiro / 2020. O Conselho continua aguardando a 
regularização da situação.  
 

2.12 – JUROS E MULTAS – DEZEMBRO / 2019 e JANEIRO / 2020 
- O Conselho recebeu a planilha de ocorrências no período de 01/11/2017 a 
10/02/2020 e os documentos Razão de Conciliação dos períodos de 01/01/2020 a 
31/01/2020. O Conselho analisará o assunto na próxima reunião. 
 

3. ASSUNTOS DIVERSOS 

 

3.1 – CRONOGRAMA SISPORT  
-  O Conselho recebeu as informações referentes ao cronograma SISPORT, 
conforme solicitado.  

 

3.2 – ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI Nº 

13.303/2016 e das RECOMENDAÇÕES DA CGU 
-  A coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, compareceu à reunião e 
explanou o quadro resumo – Resoluções CGPAR – situação atual – atualizada 
com o Decreto nº 8945/2016, do quadro de acompanhamento das obrigações 
exigidas pela Lei n° 13.303/2016, dirimindo as dúvidas dos conselheiros. O 
Conselho analisará o quadro de recomendações da CGU, conforme o Relatório de 
Avaliação dos Resultados da Gestão n° 201802017, na próxima reunião.  
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3.3 – RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA REFERENTE AO 3º TRIMESTRE / 

2019 
- O Conselho recebeu o relatório do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD 
referente ao 3º trimestre de 2019. O membro do Comitê de Auditoria Estatutário, 
Danielle Silva Tavares, compareceu à reunião do CONFIS, representando o citado 
Comitê, fez a explanação do relatório e dirimiu as dúvidas dos conselheiros. 
 

3.4 – ATA DA 126ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDC, 

REALIZADA EM 10/10/2019 
-        O Conselho recebeu cópia da ata da 126ª Assembleia Geral Extraordinária 
da CDC, realizada em 10/10/2019, devidamente aprovada e registrada pela Junta 
Comercial do Estado do Ceará. 

 

3.5 – ATA DA 127ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CDC, 

REALIZADA EM 05/12/2019 
-        O Conselho recebeu cópia da ata da 127ª Assembleia Geral Extraordinária 
da CDC, realizada em 05/12/2019, devidamente aprovada e registrada pela Junta 
Comercial do Estado do Ceará. 
 

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, o Presidente 

agendou a próxima reunião para os dias 17 e 18 de Março de 2020 e deu os 
trabalhos por encerrados, sobre os quais, eu, Aylana Silva Monteiro, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros e 
por mim. 
  

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2020 
 
 

EULER JOSÉ DOS SANTOS 

Presidente - Membro suplente 

 

 

LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE 

Conselheira 

 

 

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITIKIEWICZ 

Conselheiro 

 

 

AYLANA SILVA MONTEIRO 

Secretária 


