
 

 

ATA DA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

 
DATA: 25/10/2019 
HORA: 08:30 h  
LOCAL: Sala de Reuniões da CDC  
PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS: Rita de Cassia Vandanezi Munck, 
representante do Ministério da Infraestrutura: Fernando André Coelho Mitikiewicz, 
representante do Ministério da Infraestrutura, Luisa Helena Freitas de Sá Cavalcante, 
representante do Tesouro Nacional e Lúcia Maria Cruz Sousa, representante do 
Governo do Estado do Ceará. 
 
Quórum: Conselheiros representando 100% de presença. 
 
Convidada: Theury Gonçalves - Coordenadora de Auditoria Interna  
 
1. ABERTURA DOS TRABALHOS. 
 

A Presidente do Conselho deu boas-vindas a todos e em seguida passou ao 
primeiro item de pauta.  
 
1.1 - OFÍCIO RECEBIDO: OFICIO N° 147/2019/COOEE/COGEF/SPOA/SE, de 
20/09/2019 – 
- Os conselheiros tomaram conhecimento do Ofício nº  
147/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, datado de 20/09/2019, da Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração, referente à posição do mês de julho / 
2019 do Orçamento de Investimento - Ol e do Programa de Dispêndios Globais - 
PDG. A coordenadora da CODCON, Camilla Bridi, e a Lilian Santos compareceram à 
reunião e esclareceram as dúvidas dos conselheiros. 
 
1.2 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA DO PDG - 2019 –  
- A coordenadora da CODCON, Camilla Bridi, e a Lilian Santos compareceram 
à reunião e apresentaram a reprogramação orçamentária do PDG referente ao 
exercício de 2019, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. 
 
2. ORDEM DO DIA: 
 
2.1 - ANÁLISE DO BALANCETE DE SETEMBRO/2019  
-   O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da 
Companhia Docas do Ceará, referente ao mês de setembro/2019, apresentado pela 
Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, que assessora este Colegiado. O 
Conselho solicitou algumas alterações, que foram realizadas pelo Sr. Moisés. O 
coordenador financeiro. Cândido Silva, e a técnica Nilane compareceram à reunião e 
prestaram esclarecimentos acerca do balancete analisado. O CONFIS solicita que a 
CODFIN encaminhe o balancete para a assessoria contábil, que auxilia este 
Conselho, no prazo de 10 dias úteis antes da data da reunião mensal do CONFIS. 
 
2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL - SETEMBRO/2019 –  



 

 

-  O Diretor Comercial, Mário Jorge Cavalcanti, compareceu à reunião e 
apresentou o Relatório Gerencial de setembro 2019. O Conselho reitera a solicitação 
de que sejam inseridas nos próximos Relatórios Gerenciais, a serem apresentados, 
informações quanto ao número de passageiros e valor acumulado de navios de 
passageiros, assim como, que conste no quadro referente ao total de carga o 
quantitativo de longo curso e cabotagem. 
 
2.3 - ACOMPANHAMENTO MENSAL DO RESULTADO ECONÔMICO 
FINANCEIRO - RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO/2019  
- O Coordenador da CODFIN, Cândido Silva, compareceu à reunião do CONFIS 
apresentou o acompanhamento mensal do Resultado Econômico Financeiro - 
receitas e despesas da CDC, referente ao mês de setembro / 2019, esclarecendo as 
dúvidas dos conselheiros. 
 
2.4 - ATAS DAS 2244ª, 2245ª, 2246ª E 2247ª REUNIÕES ORDINÁRIAS, DA 26ª 
EXTRAORDINARIA DA DIREXE E DAS AUTORIZAÇÕES DIRPRE N° 15 A 18 
REALIZADAS EM SETEMBRO/2019 
- A seguir, o CONFIS passou ao acompanhamento das atas das 2244ª, 2245ª, 
2246ª e 2247ª Reuniões Ordinárias, da 26ª Extraordinária da DIREXE e das 
Autorizações DIRPRE n° 15 a 18, realizadas em setembro de 2019. Em relação à ata 
da 2245ª Reunião Ordinária, quanto ao processo licitatório para a manutenção e 
compra de peças para o scanner, o Conselho solicita esclarecimentos quanto à 
abertura de sindicância para identificar as razões da possível falta de planejamento. 
Sobre a ata da 2247ª Reunião Ordinária, em relação ao processo 20190066, quanto 
à contratação do CIEE, O Conselho solicita esclarecimentos referentes à 
desclassificação da segunda proposta mais vantajosa na pesquisa no Painel de 
Preços realizada pela CODCOL. 
 
2.5 - ATAS DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA E DA 47ª EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSAD  
- O Conselho recebeu as atas da 531ª Reunião Ordinária e da 47ª Reunião 
Extraordinária do CONSAD, devidamente aprovada e registrada na Junta Comercial 
do Estado do Ceará. O Conselho solicita tomar conhecimento do relatório do 
CONSAD sobre o Plano de Negócios 2019 e Estratégia de Longo Prazo. 
 
2.6- PENDÊNCIAS 
 
- Análise do balancete de agosto / 2019 - A DIAFIN acatou a recomendação e 
encaminhou os relatórios. O Conselho dá-se por satisfeito. 
 
- Relatório de Auditoria n° 04/2019 - Almoxarifado e Patrimônio - A COADMI 
informou, por e-mail encaminhado em 04/10/2019, que obteve informações de que 
representantes da CODEBA, CDP, CODERN e CODESP ligaram para o coordenador 
da CODGEP da época para saber se a CDC tinha seguro de bens, informando que 
as respectivas Companhias citadas não estavam conseguindo contratar esse serviço. 
Com relação às demais, CDRJ e CODESA, obtiveram a informação de que a 
CODESA teve licitação deserta e está sem contrato e a CORJ teve 02 licitações 
desertas (desde maio de 2018) e também está sem contrato, concluindo que todas 
as Companhias Docas estão sem contrato de seguro de bens. O Conselho continuará 
acompanhando o procedimento licitatório realizado pela CODCOL. 



 

 

 
- Análise dos balancetes de junho e julho / 2019 - Ponto eletrônico – O 
Conselho foi informado, através do e-mail da COADMI, que quanto á recomendação 
de implementação do ponto eletrônico, inclusive para a CODGEP e CODGUA, só 
será possível após a licitação do software de integração, atualmente, em andamento 
na CODCOL. O Conselho continuará acompanhando o procedimento licitatório 
realizado pela CODCOL. 
 
- Atas da 528 Reunião Ordinária e da 46ª Extraordinária do CONSAD - A 
CODCON informou, por e-mail que a Comissão de Riscos foi alterada (Portaria 
079/2019), e que em breve iniciará os trabalhos. Reafirmou a informação prestada na 
reunião anterior, quanto ao levantamento de riscos a partir da revisão do Plano de 
Negócios da Companhia para 2020. Espera-se que em novembro/2019 já esteja 
disponível uma versão de matriz simplificada, com orientação para a sustentabilidade 
financeira do negócio, O Conselho continuará acompanhando a questão. 
 
- NEFIL - Dezembro / 2018 - A CODCON, por e-mail, informou que foi feita a 
reprogramação orçamentária referente ao PDG 2019. Sobre o plano de reequilíbrio 
econômico financeiro da CDC, está em elaboração no âmbito da revisão dos 
instrumentos de planejamento estratégico/ plano de negócios. Considerando a data 
da reunião, ainda não será possível apresentar a consolidação do material. O 
Conselho continuará acompanhando a questão. 
 
- Ofício n° 52/2019/COOEE/COGEF/SPOA/SE - A CODPLA, por e-mail, informou 
que foi feita a reprogramação orçamentária referente ao PDG 2019. A reavaliação do 
PDG 2020 ainda está em andamento. O Conselho dá-se por satisfeito. 
 
- Execução Orçamentária - julho/2019 - A CODCON, por e-mail, informou que 
está realizando um levantamento das informações constantes no SIOP, restos a 
pagar, saldos de exercícios anteriores, além dos recursos já gastos e projetos 
disponíveis na Companhia. O setor solicitou prazo para apresentar as informações 
sistematizadas na próxima reunião do CONFIS. O Conselho continuará 
acompanhando a questão. 
 
- NEFIL - junho/2019 - A CODCON informou, por e-mail, que o despesamento 
das despesas de viagens era feito dentro da rubrica 2.205.900.000 - serviços de 
terceiros, foi feita a reprogramação orçamentária referente ao PDG 2019 e as 
despesas com viagens foram alocadas na rubrica 2.290.080.100 - Viagens no país. 
O Conselho dá-se por satisfeito. 
 
- Oficio N° 131/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE - A CODCON encaminhou por e-
mail, quadro resumo da reprogramação orçamentária. A DIREXE, através da CI 
21/2019, de 16/10/2019, informou que acatou a recomendação e que foi realizada a 
reprogramação do Programa de Dispêndios Globais - PDG e do Orçamento de 
Investimento - Ol para o exercício financeiro de 2019. O Conselho dá-se por satisfeito 
em relação à reprogramação orçamentária e solicita tomar conhecimento do 
Orçamento Investimento - Ol para 2019. 
 
- Relatório da Auditoria Externa referente ao 2° trimestre de 2019 - A CODFIN 
informou, por e-mail, que acerca da avaliação da forma de contratação de empresa 



 

 

especializada em recuperação e redução tributária, no sentido de observar formas 
diferenciadas de pagamento, o objeto da contratação e as previsões de pagamento 
constante na Solicitação de Serviço encaminhadas à CÓDCOL, para o início do 
processo licitatório são: "OBJETO: 4.1.1. O objeto deve atender as seguintes 
especificações: Levantamento, análise e avaliação dos impostos e contribuições já 
recolhidos pela CDC, compreendendo os aspectos jurídicos (societários e fiscais) e 
contábeis face ao modelo tributário vigente; Planejamento tributário com análise das 
rotinas e procedimentos visando à apuração e recolhimento dos tributos e 
contribuições nas esferas Federal, Estadual e Municipal; Apresentação do Plano de 
Trabalho e seus respectivos relatórios técnicos considerando a análise realizada; 
Recuperação tributária mediante a implantação das medidas administrativas e/ou 
judiciais necessárias. PAGAMENTO: 1. Pelo Planejamento Tributário, será pago o 
percentual contratado, que incidirá sobre os valores efetivamente economizados 
(êxito), cuja remuneração deverá recair sobre a economia apurada ao fim dos 
primeiros 12 (doze) meses após a implantação do referido Planejamento (item 
4.1.1.b); e 2. Pela Recuperação Tributária, será pago honorário de êxito mediante 
homologação da RFB, equivalente ao percentual contratado, que incidirá sobre os 
impostos e contribuições recuperados (item 4.1.1.d)." Sobre o contrato de assessoria 
contábil, a CODFIN informou que está marcada a licitação do mesmo para o dia 
24/10/2019. Seu objeto é bem característico de assessoria e consultoria e não 
vislumbram eficiência em uma contratação única, visto tratar-se de objetos bem 
distintos e especializados. O Conselho solicita informações quanto às licitações 
citadas, que ocorreram em 24/10/2019. 
 
- Ações Judiciais De Francesco - O Conselho recebeu a CI CODJUR n° 
264/2019, com as informações solicitadas. O Conselho continuar acompanhando a 
questão. 
 
- Relatório de Auditoria n° 02/2017- Exame das Demonstrações Contábeis 
2016 - CONVÊNIO CVT - O Conselho recebeu a CI CODJUR 264/2019, informando 
como situação atual que a CODJUR já compareceu reiteradas vezes na PFN no 
intuito de obter resposta ao ofício destinado à RFB sobre a quitação providenciária, 
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 
a 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. Aguardando despacho do juiz quanto á nova 
intimação da União. A CODJUR continuará diligenciando visando a dar celeridade à 
referida intimação. Aguardando despacho do juiz. O Conselho continuará 
acompanhando a questão. 
 
- Análise do Balancete de Outubro/2018 - cronograma de implementação de 
automatização - A CODTEI, através da CI 102/2019, de 17/10/2019, informou que 
em virtude de estarem somente com um profissional para atender a todas as 
demandas referentes à sustentação de sistemas, bem como desenvolvimento de 
novas rotinas e aplicativos, estão priorizando as demandas nos sistemas que já estão 
em produção, as quais estão realmente comprometendo todo o tempo do colaborador 



 

 

citado. Foi informado como prazo para implementação: 30/04/2020. O Conselho 
continuará acompanhando a implementação da pendencia pela CODTEI. 
 
- Atas das Reuniões Ordinárias (2199ª a 2202ª) da DIREXE ocorridas em 
outubro/2018 - Automatização de processos - A CODTEI, através da CI 102/2019, 
de 17/10/2019, informou que em virtude de estarem somente com um profissional 
para atender a todas as demandas referentes à sustentação de sistemas, bem como 
desenvolvimento de novas rotinas e aplicativos, estão priorizando as demandas nos 
sistemas que já estão em produção, as quais estão realmente comprometendo todo 
o tempo do colaborador citado. Foi informado como prazo para implementação: 
30/12/2019. O Conselho continuará acompanhando a questão. 
 
- Atas das 2232ª e 2233ª Reuniões Ordinárias. Ata da 24ª Reunião 
Extraordinária da DIREXE e das Autorizações DIRPRE nº 05 a 08 realizadas em 
junho / 2019 - A DIEGEP informou que, em atenção à solicitação, não foi possível 
tomar as providências cabíveis tendo em vista que o funcionário responsável 
encontra-se em período de férias, retornando apenas no dia 20/10/2019. De modo 
que a DIEGEP se compromete em tomar as medidas cabíveis tão logo ocorra seu 
retomo e as apresentará em próxima ocasião vindoura. O Conselho continuará 
acompanhando a questão. 
 
- Análise dos balancetes de junho e julho / 2019 - Horas extras - A DIEGEP 
informou que irão encaminhar para a CODJUR proceder à análise da legalidade das 
horas extras pagas os empregados Francisco Carlos Moura e Fernando de Paula 
Araújo, bem como ouvir e posicionamento da área de recursos humanos. Em adição, 
é imprescindível informar que o Sr. Francisco Carlos de Moura trabalha 
desempenhando o mesmo serviço do empregado Sr. Francisco Eimar Freire em 
regime de escala de 12 horas de trabalho por 36 de folga, ou seja, quando um deles 
tira férias, para não prejudicar o atendimento ao público, a escala é coberta pelo outro. 
No mês de em questão o Sr. Eimar estava de férias, razão pela qual houve um grande 
quantitativo de horas extras para o Sr. Francisco Carlos. Estamos procedendo um 
amplo estudo sobre os postos de trabalho operacionais, no sentido de verificar 
economicamente pela manutenção deste regime ou pela contratação e/ou 
remanejamento de empregados a fim de reduzir ao máximo a realização de horas 
extras, com exceção das estruturais, as necessárias em domingos e feriados. Já as 
horas extras do Sr. Fernando de Paula devem-se carência de pessoal para fazer a 
entrega das mercadorias no sistema SISCOMEX, procedimento este (entrega), que 
caso não seja feito, nenhum exportador consegue fechar o câmbio e 
consequentemente receber pela sua venda. Em função do atraso nas entregas e 
várias reclamações feitas aos diretores da CDC, foi decidido que o empregado Sr. 
Fernando trabalharia em regime extraordinário para atualizar as entregas. Estamos 
procedendo a um amplo estudo sobre os postos de trabalho operacionais, no sentido 
de verificar economicamente pela manutenção deste regime ou pela contratação e/ou 
remanejamento de empregados a fim de reduzir ao máximo a realização de horas 
extras, com exceção das estruturais, as necessárias em domingos e feriados. O 
Conselho aguarda os pareceres da CODJUR e da CODREH a respeito do assunto. 
 
- Relatório Gerencial - Agosto / 2019 - A DIEGEP encaminhou os dados 
solicitados á CODPLA para serem acrescentados ao Relatório Gerencial. O Conselho 
dá-se por satisfeito. 



 

 

 
- Acompanhamento mensal do resultado económico financeiro - Receitas e 
Despesas - AGOSTO 2019 - A DIEGEP informou que o aumento dos gastos com 
energia elétrica é decorrente das operações “sazonais’’ com os contêineres reefers, 
provenientes dos embarques da safra 2019, que teve seu início em meados de 
agosto. A DIEGEP está em contato com a ENEL para aderir à peculiaridade de 
sazonalidade, o que poderia resultar em alguma redução no preço pago, conforme 
orientada pelo CONSAD. Outra tarefa que vem sendo feita é a análise dos bancos de 
capacitores das SE 1 e 2, o que pode reduzir as despesas a curto prazo. Neste 
momento, a CDC está fazendo um levantamento completo da infraestrutura dos 
galpões da CDC para verificar se as estruturas suportam o peso de painéis solares, 
o que será motivo de estudos a posterior. O Conselho dá-se por satisfeito.  
 
- Relatório Gerencial – agosto / 2019 – A DIREXE, através da CI 21/2019, de 
16/10/2019, informou que estará alinhando novamente com as áreas / responsáveis 
os prazos para o devido envio das informações que compõem o Relatório Gerencial. 
O Conselho dá-se por satisfeito.     
 
- Relatório de Auditoria Nº 06/2019 - Relatório de Monitoramento - A DIREXE, 
através da CI 21/2019, de 16/10/2019, informou que acatou a recomendação do 
Conselho e acompanhará efetivamente o atendimento às demandas da AUDINT. O 
Conselho dá-se por satisfeito. 
   
- Encerramento dos trabalhos – A DIREXE, através da CI 21/2019, de 
16/10/2019, informou que determinou que os empregados permanecessem à 
disposição para atender a eventuais pedidos de esclarecimentos do Conselho. O 
Conselho dá-se por satisfeito.  
 
- Estacionamento de caminhões – A DIRPRE, através da CI 47/2019, de 
16/10/2019, informou que a CDC tomou conhecimento, de forma informal, que os 
Moinhos estão elaborando uma proposta de construção de truck service. O Conselho 
continuará acompanhando a questão. 
 
- Acompanhamento do Programa de Redução de Despesas – dezembro/ 
2018 - A DIRPRE, através da CI 47/2019, de 16/10/2019, informou que conforme a 
Portaria (E) 80/2019, o prazo para conclusão dos trabalhos da referida comissão de 
sindicância foi prorrogado por mais 30 dias. O presidente da referida comissão 
informou que, em 15/10/2019, foi apresentado à Diretora-Presidente da CDC um 
esboço do relatório final da comissão, onde já se encontram apurados vários atos 
administrativos praticados em desalinho com boa norma, valores auferidos juntos às 
discrepâncias apuradas da folha de pagamento e fornecimentos de materiais, visando 
constatar distorções entre os contra-cheques e a folha para pagamento. Assim, foi 
solicitado à Presidência da CDC a ampliação de prazo para a conclusão total dos 
trabalhos, salientando que estão realizando verificações em 27 volumes do contrato 
e ainda estão sendo tomados depoimentos complementares para esclarecimento dos 
fatos. O Conselho continuará acompanhando o resultado da comissão. 
 
- Relatório de Serviços - janeiro, fevereiro e março / 2019 -  A DIRPRE, através 
da CI 47/2019, de 16/10/2019, informou que, conforme comunicado anteriormente, 
foi criada a comissão de sindicância para apuração de responsabilidades, conforme 



 

 

a Portaria n° 46/2019, de 22/08/2019, tendo como prazo para conclusão dos trabalhos 
90 (noventa) dias. O Conselho aguarda o resultado de sindicância. 
 
- Relatório de contratos - A DIRPRE, através da CI 47/2019, de 16/10/2019, 
informou que a solicitação do CONFIS foi atendida, foram realizadas a inclusão e a 
compatibilização das informações, conforme requisito. O Conselho dá-se por 
satisfeito. 
 
- Relatório da Auditoria Externa referente ao 2° trimestre de 2019 - A DIRPRE 
encaminhou como anexo da CI 47/2019, de 16/10/2019, as atas do Conselho Fiscal 
que se referem à contratação da empresa GAIS, conforme solicitado. O Conselho dá-
se por satisfeito. 
 
- Juros e multas - julho 2019 - O Conselho, não tendo recebido resposta em 
tempo hábil, reitera a solicitação de que as informações referentes a juros e multas 
sejam melhor apresentadas no relatório e analisará o assunto na próxima reunião. O 
Conselho informa não ter recebido, no prazo estipulado, as informações de juros e 
multas referentes a setembro/2019. 
 
- Ata da 2231ª Reunião Ordinária da DIREXE, ocorrida em maio/ 2019 - 
Sindicância - O Conselho, não tendo novamente recebido o resultado dos trabalhos 
da comissão de sindicância instituída para apurar a responsabilidade do atraso 
ocorrido no processo administrativo n° 20070338-12, reitera a solicitação e analisará 
o assunto na próxima reunião. 
 
2.7 - RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 07/2019 - ARRENDAMENTOS 
OPERACIONAIS 
- A coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, fez a explanação do Relatório de 
Auditoria n° 07/2019 sobre Arrendamentos Operacionais e dirimiu as dúvidas dos 
conselheiros. O Conselho manifesta extrema preocupação com o relatório 
apresentado e solicita que a DIRCOM apresente, na próxima reunião, as providências 
adotadas para corrigir as atecnias detectadas. 
 
2.8 - NEFIL – SETEMBRO / 2019  
- O Conselho recebeu o Relatório NEFIL - Acompanhamento referente a 
setembro/ 2019. 
 
2.9 - RELATÓRIO DE CONTRATOS -  
- O assessor da DIRPRE, Eduardo Rodriguez, compareceu à reunião e 
apresentou o relatório de contratos, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. O 
Conselho solicitou a inclusão algumas planilhas complementares ao relatório 
apresentado. 
 
2.10 - CERTIDÕES DE REGULARIDADE - OUTUBRO / 2019 -  
- O Conselho recebeu as certidões municipais, estaduais e federais solicitadas, 
expedidas no mês de outubro/2019. 
 
3. ASSUNTOS DIVERSOS  
 



 

 

3.1 - RELATÓRIO DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E NÃO 
COMPENSADOS 
- O Conselho recebeu as informações referentes aos créditos não 
contabilizados e não compensados referentes a setembro/2019. 
 
3.2 - ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES EXIGIDAS PELA LEI Nº 
13.303/2016  
- A coordenadora da AUDINT, Theury Gonçalves, compareceu à reunião e 
explanou o quadro resumo - Resoluções CGPAR - situação atual- atualizada com o 
Decreto 8945/2016 e do quadro de acompanhamento das obrigações exigidas pela 
Lei n° 13.303/2016, dirimindo as dúvidas dos conselheiros. 
 
3.3 - CRONOGRAMA SISPORT 
- O Conselho recebeu o cronograma SISPORT, conforme solicitado. 
 
3.4 - PROVISIONAMENTO DE ACÕES JUDICIAIS 
- O Conselho recebeu os relatórios referentes aos provisionamentos de ações 
judiciais referentes ao 3° Trimestre /2019.  
 
3.5 - RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS 
- O Conselho recebeu as informações referentes ao ressarcimento de 
empregados cedidos com posição até o mês de outubro / 2019.  
 
3.6 - RECEITAS E DESPESAS DO TMP 
- O Conselho recebeu a documentação referente às receitas e despesas do 
TMP relativos ao mês de setembro/2019. 
  
3.7 - RESULTADO DA ANÁLISE DE AVALIAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO 
DAS METAS DE GESTÃO – 2° TRIMESTRE - 2019 
- O Conselho recebeu relatório contendo o resultado final aprovado pela SNPTA 
de 99% de cumprimento das Metas de Gestão referente ao 2° trimestre de 2019. 
 
3.8 - EXECUÇÃO DAS METAS DE GESTÃO - 3° TRIMESTRE - 2019 
- O Conselho recebeu o relatório com o andamento do cumprimento das Metas 
de Gestão relativas ao 3° trimestre de 2019.  
 
3.9 - EXECUÇÃO DAS METAS DE GESTÃO – 4° TRIMESTRE - 2019 
- O Conselho recebeu o relatório com o andamento do cumprimento das Metas 
de Gestão relativas ao 4° trimestre de 2019.  
 
3.10 -  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, sujeita à aprovação pela Junta Comercial do Estado 
do Ceará. 
 
4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS  
- O Conselho registra preocupação no atraso / alteração de documentos no 
Portal no Conselheiro, após o prazo regimental de disponibilização das informações 
referentes às reuniões mensais do CONFIS. 



 

 

 
- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, o Presidente 
agendou a próxima reunião para o dia 29 de Novembro de 2019 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, 25 de outubro de 2019 
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