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CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ  
 

ATA DA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

 
DATAS: 17/03/2020  
HORÁRIOS: 14 h  
LOCAL: Realizada por videoconferência, na sede social da Companhia Docas do 
Ceará 
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, encaminhou atestado médico, justificando sua ausência nesta 
reunião, por motivo de problema de saúde.  
-      Tendo em vista a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), O Governo Federal, 
estados e municípios anunciaram diversas medidas para tentar conter a transmissão 
da doença no Brasil. Diante do exposto, o Presidente do Conselho Fiscal da CDC deu 
boas-vindas a todos, justificou a realização, em caráter excepcional, da reunião por 
meio de videoconferência, para prevenir a propagação do novo coronavírus (COVID-
19), conforme determinações constantes no Ofício  Circular SEI nº 825/2020/ME, de 
13/03/2020, no Ministério da Economia e no Ofício – Circular n° 379/2020/SE, de 
13/03/2020, do Ministério da Infraestrutura, referente às recomendações, medidas e 
ações de prevenção à disseminação do COVID-19.  
-     O Presidente do Conselho informou que a pauta da reunião será, excepcionalmente, 
restrita à análise dos assuntos a serem deliberados e encaminhados para a próxima 
Assembleia Geral e em seguida passou para o primeiro item de pauta. Os demais 
assuntos previstos na pauta original serão tratados na próxima reunião do Conselho 
Fiscal.  
 
2. ORDEM DO DIA: 

 
2.1 – ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL DA CDC DE 2019 / APRESENTAÇÃO 
DO RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
2019 / DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO 
DO RESULTADO DA CDC NO EXERCÍCIO DE 2019 –  
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-     O Conselho recebeu as Demonstrações Contábeis, referentes ao Balanço 
Patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 
2018, as Notas Explicativas às demonstrações contábeis, o Relatório de Administração 
com a palavra da diretoria e o Parecer da Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil S/S 
sobre as referidas demonstrações. 
-     O Conselho recebeu a Decisão DIREXE nº 43/2020, de 11/03/2020, que aprovou o 
Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício 
de 2019 e a Proposta da Diretoria Executiva para que o prejuízo apurado no valor de 
R$ 25.397.499,98 (vinte e cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos 
e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) seja transferido para PREJUÍZOS 
ACUMULADOS.  
-     A Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil S/S realizou uma apresentação sobre o 
seu posicionamento acerca das demonstrações contábeis e das Notas Explicativas, 
informando que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CDC em 31//12/2019, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período findo nesta 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
- O Coordenador Financeiro, Cândido Silva e a técnica Nilane Menezes 
compareceram à reunião para apresentação das demonstrações contábeis e das notas 
explicativas. 
- O Conselho recebeu também o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário nº 
02/2020, com as manifestações acerca das demonstrações contábeis. O membro do 
citado comitê, Alfeu Fernandes, compareceu à reunião e apresentou o referido 
documento. 
- O Conselho solicitou algumas alterações nas Demonstrações Contábeis de 
2019, respectivas Notas Explicativas e no Relatório de Administração 2019, que foram 
realizadas. 
- O Conselho emitiu parecer sobre as Demonstrações Contábeis referentes ao 
Balanço do exercício de 2019 e deu parecer favorável à proposta da Diretoria 
Executiva, deliberando favoravelmente que o resultado de 2019 seja integralmente 
transferido para prejuízos acumulados da CDC. 
 
2.2 – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 02/2020 – RELATÓRIO DE EXAME 
DO BALANÇO PATRIMONIAL 2019  
-     A coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, explanou o Relatório AUDINT nº 
02/2020, referente ao Exame do Balanço Patrimonial do exercício de 2019, 
esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. 
 
2.3 – RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO - 
-  A coordenadora da CODCON, Camilla Bridi, explanou o Relatório de 
Administração, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. 
  
3. PARECER DO CONSELHO FISCAL 
3.1 – PARECER Nº 01/2020 
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 O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ, no uso das 
atribuições Legais e Estatutárias, em sua 587ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, 
tendo em vista o Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações 
do Resultado do Exercício, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, 
assim como as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, referentes ao 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 e, tendo como referência o Relatório da 
Audiplac Auditoria e Assessoria Contábil S/S - EPP, emitido em 11 de março de 2020, 
o Relatório da Auditoria Interna nº 02/2020, emitido em 12/03/2020, e o Parecer do 
Comitê de Auditoria, emitido em 12/03/2020, referentes às Demonstrações Financeiras 
e Notas Explicativas do exercício de 2019, os quais adotam na sua íntegra, é de Parecer 
que os referidos documentos representam adequadamente a posição patrimonial e 
financeira da Empresa, naquela data, encontrando-se em condições de serem 
submetidos à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas.  

Tomou, ainda, conhecimento da seguinte proposição e opinou de forma 
favorável ao seu encaminhamento à Deliberação da Assembleia Geral de Acionistas: 
 Em cumprimento aos dispositivos legais que regem a matéria e, 
especificamente, naquilo que trata a DESTINAÇÃO DO RESULTADO auferido no 
exercício, a Diretoria Executiva desta CDC, propõe ao Conselho de Administração da 
Companhia Docas do Ceará, com base no que dispõe a Lei n° 6.404/76 e suas 
alterações, que o prejuízo apurado da CDC referente ao exercício de 2019, no valor de 
25.397.499,98 (vinte e cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e 
noventa e nove reais e noventa e oito centavos), seja integralmente transferido para 
PREJUÍZOS ACUMULADOS.  
 
4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, o Presidente 
agendou a próxima reunião para os dias 16 e 17 de Abril 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, 17 de maço de 2020 
 
 
EULER JOSÉ DOS SANTOS      LUISA HELENA FREITAS DE SÁ CAVALCANTE 
Presidente - Membro suplente                                      Conselheira 
 
 

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITIKIEWICZ       AYLANA SILVA MONTEIRO 
                        Conselheiro                                                       Secretária 
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