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COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 558ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

CNPJ 07.223.670/0001-16

NIRE 23300003144

 

DATA, HORA E LOCAL: dia 20/12/2021 às 08:30hs, presencial e por videoconferência, através do Microso� Teams.

 

PRESENÇAS: Fábio Lavor Teixeira - Representante do Ministério da Infraestrutura, Fernando André Coelho Mitkiewicz – Representante do Ministério da
Infraestrutura, Bruno Pio de Abreu Travassos – Representante do Ministério da Economia, Bruno Iughe� – Representante da Classe Empresarial, Carlos Murilo
de Azevedo Pires – Representante dos Empregados e José Nelson Mar�ns de Sousa – Representante do Governo do Estado do Ceará.

 

Quorum: Conselheiros representando 100% de presença.

 

Convidados Par�cipantes: Francisco Humberto Castelo - Diretor de Administração Finanças, Mário Jorge Cavalcan� – Diretor Comercial, Eduardo Gustavo
Mar�ni – Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, Ana Cris�na Nobre – Coordenadora Subs�tuta de Auditoria Interna.

 

ORDEM DO DIA:

I – Abertura dos Trabalhos; II – Deliberações; III – Matéria de Acompanhamento Mensal; IV – Outros Assuntos; V – Encerramento dos Trabalhos.

 

1 – ABERTURA DOS TRABALHOS –

O Presidente do Conselho iniciou a reunião dando boas-vindas aos conselheiros e declarando instalada a 558ª reunião do Conselho de Administração da CDC.

Antes de iniciar os itens da Pauta, o Presidente Fábio Lavor, facultou a palavra aos demais membros, tendo o Conselheiro Murilo Pires se manifestado, em
relação aos seguintes pontos:

Inicialmente, informou ao colegiado que a sindicância instaurada pela Portaria nº 079/2021, para apurar possível irregularidade em relação ao Contrato nº
13/2020, está inves�gando apenas provável cobrança indevida, formulada pelo prestador de serviço, no valor de 242 mil reais, destacando que a principal
possível irregularidade a ser apurada, consiste na inves�gação da conduta do ex Diretor Miguel Andrade, que solicitou a demolição, a limpeza e a re�rada de
material do local do an�go armazém (“da transnordes�na”), e da Diretora Presidente, Mayhara Chaves, que autorizou a realização do serviço, conforme
demonstrado em documentos apresentados aos demais Conselheiros, em reunião anterior. Considerando o possível envolvimento de Diretores, o Conselheiro
sugere que o assunto seja encaminhado à CGU, para as devidas apurações. O Consad recomenda que o tema seja encaminhado à CGU.

Em seguida, comunicou que teve no�cias de que a mesma prestadora de serviço de manutenção elétrica, D8 Pavimentações (Contrato nº 13/2020), demoliu o
“armazém das pandemias” (construído com recursos da SEP/União), construiu um muro no Píer Petroleiro, reformou as salas dos Diretores, e, desmontou o
armazém de verificação de cargas pela Receita Federal, solicitando esclarecimentos por parte da Administração.

Registrou também, que, previamente, à reunião extraordinária nº 54, formalizou consulta sobre a legalidade de inclusão de obras de engenharia em contrato de
manutenção, tendo solicitado a manifestação da CODJUR e/ou da AUDINT sobre o assunto, inclusive quanto ao entendimento dos órgãos de controle externos,
quanto à matéria. O então Coordenador Subs�tuto da CODJUR, João Vitor, na referida reunião, se manifestou no sen�do de que era legal a inclusão de obras de
engenharia em contrato de manutenção, mencionando que havia Acórdão exarado pelo TCU, corroborando sua opinião. Ao ler o Acórdão TCU-Plenário nº
2.079/2007, apresentado pelo Dr. João Vitor, o Conselheiro verificou que o mencionado documento trata, tão somente, da possibilidade de contratar obras de
engenharia por Pregão Eletrônico e não sobre a legalidade de inclusão de obras de engenharia em contrato de manutenção, o que o fez reformular seu voto, no
sen�do de não autorizar o lançamento de licitação nos termos apresentados. Ato con�nuo, manifestou seu descontentamento com a nomeação do Dr. João
Vitor para o cargo de Coordenador Jurídico, que acabara de prestar informação equivocada e/ou não compa�vel com a verdade ao Conselho, solicitando
esclarecimentos da Administração. O Conselho solicita à CONJUR, então, esclarecimentos acerca desse ponto que ficou com interpretação divergente.

O Conselheiro Murilo cobrou, também, resposta da Administração em relação ao possível conflito de interesse da Diretora Presidente, quanto à submissão de
sua indicação à Casa Civil.

Por fim, a pedido do Sindepor, solicitou a apuração de no�cias de que as horas extras con�nuam sendo pagas em desacordo com a legislação (no máximo 02
horas extras por dia), para um grupo restrito de empregados (com remuneração de até 20 mil reais).

O Consad reitera a necessidade de que seja apresentado a este Conselho o fluxo processual que foi adotado quando da indicação da Dra Mayhara Chaves para
assumir o cargo na CDC com os resultados de cada avaliação, bem como solicita os respec�vos esclarecimentos acerca da questão das horas extras.

 

                                 

1.1. Renúncia da Conselheira representante do Ministério da Economia –

O Conselho recebe a carta renúncia da Conselheira representante do Ministério da Economia, Simone Bissoto, conforme transcrição abaixo:

 

“Pelo presente expediente, para todos os fins e efeitos de direito, apresento meu pedido de renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, a par�r de 08 de
dezembro de 2021, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Docas do Ceará e, consequentemente, aos cargos de membro do Comitê
de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e Remuneração e do Comitê de Auditoria (COAUD). 

A par�r desta data, considero-me liberada de toda e qualquer responsabilidade inerente ao cargo que ocupei, com muita sa�sfação, desde outubro de 2019.
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Do mesmo modo, concedo plena, geral, irrevogável e irretratável quitação à Companhia, renunciando a quaisquer reclamações adicionais ou remunerações de
qualquer espécie contra a mesma.

Aproveito para agradecer o apoio dos Conselheiros, Diretores e gestores da Companhia com quem �ve o prazer de dividir essa jornada de 26 meses. "

 

O Conselho registra seu agradecimento à Conselheira Simone pelo período em que a mesma atuou em prol do crescimento da CDC, sempre com muita
qualidade técnica, dedicação e empenho.

 

1.2. Posse Conselheiro (SEI 50000.034364/2021-02) –

O Conselho recebe o O�cio SEI nº 321462/2021/ME, no qual o Ministério da Economia solicita providências no sen�do de nomeação, pelo Conselho de
Administração, do Sr. Bruno Pio de Abreu Travassos.

O Conselho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias previstas pelo art. 113, § 3º do Estatuto Social da CDC, com base na documentação apresentada e
avaliada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e pelo Ministério da Economia, constante do Processo SEI 50000.034364/2021-02,
manifesta-se favorável à nomeação do Sr. Bruno Pio de Abreu Travassos, representante do Ministério da Economia, ao Conselho de Administração da
Companhia, submetendo-a à Procuradoria-Geral da Fazendo Nacional para as providências cabíveis.

Tendo em vista a vacância do cargo, com base na ata da 12a reunião do Comitê de Elegibilidade da CDC, de 26/11/2021 e no art. 50 do Estatuto Social da CDC,
toma posse o Sr. Bruno Pio de Abreu Travassos, como representante do Ministério da Economia no Conselho de Administração da CDC, com eleição a ser
ra�ficada pela próxima Assembleia Geral.

 

1.3. Oficio Circular nº 4653/2021/ME – Limites do Orçamento de Inves�mento -

O Conselho recebe o processo SEI nº 50900.001123/2021-25, no qual o Ministério da Economia encaminha o O�cio-Circular SEI nº 4653/2021/ME e solicita
empenho dos dirigentes das empresas estatais em acompanhar a execução orçamentária, monitorar o cumprimento dos limites autorizados e envidar esforços
para que não ocorram extrapolações orçamentárias.

O Conselho registra preocupação com o assunto e encaminha o referido Oficio para conhecimento da Diretoria e para a Auditoria Interna da CDC visando o
acompanhamento e o cumprimento dos limites autorizados.

 

II. DELIBERAÇÕES:

2.1. Deliberação nº 062/2021 – Férias Diretora Presidente –

A pedido da Dra Mayhara Chaves, presidente da CDC, foi assinada em 30/11/2021, a deliberação nº 061/2021, autorizando AD REFERENDUM do Conselho a
alteração do inicio do gozo de férias da referida Diretora. O inicio das férias passou do dia 01/12 para o dia 06/12.

O Conselho de Administração, ra�fica a Deliberação nº 061/2021, que aprovou a alteração do período de afastamento da Diretora Presidente Mayhara Chaves,
por mo�vo de licença remunerada, do dia 06/12/2021 a 04/01/2022, conforme solicitação.

 

2.2. Deliberação nº 063/2021 – Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA 2022 –

O Conselho recebe o processo SEI nº 50900.000945/2021-99, que trata do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA 2022.

Conforme citado na Nota Técnica nº 025/2021, a Coordenadoria de Controle informa que o programa de remuneração variável anual - RVA para o exercício de
2022, é direcionado aos membros da Diretoria Execu�va das Empresas Estatais Federais, está subme�do às diretrizes gerais apresentadas pela Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest, conforme previsão legal. Afirma ainda que foram analisados os indicadores que melhor refle�am os
resultados da Companhia dentro de cada uma das dimensões: econômico-financeira e polí�cas públicas. Com o levantamento da série histórica, foi possível
verificar os resultados que a empresa vem a�ngindo ao longo do período e traçar a meta, de forma desafiadora para o próximo exercício, dentro das
capacidades operacionais e técnicas da CDC.

O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nos termos do art. 58, inciso XLVI do Estatuto Social da CDC, delibera pela
aprovação do Programa de Remuneração Variável Anual – PRVA 2022 dos dirigentes da CDC.

 

2.3. Deliberação nº 064/2021 – Plano de Negócios e Planejamento Estratégico 2022-2026 –

            O Conselho recebe o processo SEI nº 50900.001113/2021-90, que trata da Proposta de atualização do Planejamento Estratégico para o período de 2022-
2026 e Plano de negócios para 2022.

Por meio da Nota Técnica nº 026/2021, a Coordenadoria de Controle apresenta no Planejamento Estratégico 2022 – 2026 as bases de avaliação sobre o
desempenho da Companhia Docas do Ceará em 2021, seguido do desdobramento da estratégia em indicadores e metas para o período de 2022 a 2026, de
forma a estabelecer as diretrizes que nortearão as prioridades estratégicas para a Companhia nos próximos anos, sendo este documento a base para a
elaboração do Plano de Negócios 2022 da Companhia.

O Conselho parabenizou o trabalho apresentado, a robustez da metodologia adotada bem como a qualidade gráfica dos documentos.

O Conselho destaca alguns trechos citados no planejamento estratégico:

“... a idéia do planejamento estratégico não é só gerar estratégias e sim organizá-las, tornando-as operacionais...” Pág 02.

“Cabe ressaltar que o processo de iden�ficação é um processo con�nuo e sempre busca pela iden�ficação de novos riscos em potencial, capaz de impedir o
a�ngimento dos obje�vos” Pág 45.

O Presidente do Conselho ressalta que a CDC tem evoluído em sua governança, compliance, organização e planejamento, mas enfa�za a preocupação com
algumas questões operacionais em que a CDC não tem �do agilidade necessária para fazer frente aos seus desafios, principalmente nas áreas de licitação e TI da
Companhia.

O Conselheiro Fernando solicita o aprimoramento do Mapa Estratégico (item 5.1), citando que foi iden�ficada uma série de oportunidades específicas de
melhoria, entretanto, o mapa apresentou obje�vos muito genéricos, que não demonstram qual Companhia queremos ser em 2026.

O Conselheiro Bruno Pio solicita que seja apresentado ao Colegiado a matriz de riscos das áreas da Companhia.

O Conselho de Administração da Companhia Docas do Ceará, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 58, inciso I e XIII do
Estatuto Social da CDC, delibera pela aprovação do Plano de Negócios referente ao exercício de 2022 e o Planejamento Estratégico da CDC rela�vo ao período de
2022-2026.
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2.4. Deliberação nº 065/2021 – PAINT 2022 –

            O Conselho recebe o processo SEI nº 50900.001101/2021-65, que trata do Plano Anual de A�vidades de Auditoria Interna, que foi elaborado em
consonância com a Legislação que disciplina o assunto: Decreto nº 3.591, de 06.09.2000; IN/SFC nº 05, de 27.08.2021 e com a finalidade de definir os trabalhos
prioritários a serem realizados no período objeto do plano.

A elaboração do PAINT considerou ainda o planejamento estratégico vigente, as expecta�vas da alta administração e demais partes interessadas, os riscos
significa�vos a que a unidade auditada está exposta e seus processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos, a complexidade do
negócio, a estrutura e outros fatores da unidade auditada, a estrutura e os recursos humanos, logís�cos e financeiros disponíveis na unidade de auditoria interna
governamental.

A Controladoria Geral da União encaminhou manifestação preliminar acerca do referido Plano.

O Conselho parabeniza o trabalho apresentado pela Auditoria Interna, e destaca os parâmetros de grau de prioridade dos temas, em especial as relacionadas à
área de TI e das Licitações.

O Conselho de Administração da Companhia Docas do Ceará, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 58, inciso XIX do
Estatuto Social da CDC, delibera pela aprovação do Plano Anual de A�vidades da Auditoria Interna – PAINT 2022.

 

2.5. Deliberação nº 066/2021 – Avaliação Metas 4º Tri 2021.

            O Conselho recebe o processo SEI nº 50900.000852/2021-64, que trata da avaliação por parte do Colegiado das Metas de Gestão do 4º Trimestre de
2021, que os membros do Colegiado elaboraram.

O Conselho delibera pelo encaminhamento da avaliação das Metas de Gestão do 4º Trimestre de 2021, referente ao Honorário Variável Mensal – HVM dos
Diretores da Companhia Docas do Ceará, proposta pelo Colegiado, conforme abaixo:

 

 

 
INDICADORES

4º TRIMESTRE DE 2021

PROSPECÇÃO DE CLIENTES:

(Realização de 9 visitas dentre os meses de outubro, novembro e dezembro/2021, com uma distribuição de 3 visitas/mês)

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E FEIRAS:

(Par�cipação em 03 eventos/feiras até o final do ano de 2021.

 

AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE.

 

Meta: Implantar a Campanha Porto Limpo

1- Realizar Palestras Educa�vas sobre as Boas Prá�cas de Gestão de Resíduos.

2- Realizar o Dia do HOUSEKEEPING nas áreas operacionais e administra�vas.

3- Divulgar as ações rela�vas à Coleta Sele�va, nas mídias da CDC.

 

Apresentar um diagnós�co das necessidades de inves�mentos e melhorias de infraestrutura �sica e tecnológica na ó�ca dos parceiros comerciais da CDC.

 

O Conselho solicita que a Diretoria apresente o resultado do diagnós�co de necessidades de inves�mentos e melhorias da infraestrutura �sica e tecnológica na
ó�ca dos parceiros comerciais da CDC, a fim de demonstrar a efe�vidade e a percepção da Diretoria aos pontos levantados pelos usuários.

 

2.6. Deliberação nº 067/2021 – Alteração do RILC.

            O Conselho recebe o processo SEI nº 50900.001129/2021-01, que trata da alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

O Conselho é informado que foi ins�tuída comissão para revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC. A comissão definiu enquanto
diagnós�co inicial os principais pontos abaixo, tomando por base também o constatado pela consultoria da ELOGROUP: - Ausência de entendimento sobre
papéis e responsabilidades no processo; Tempo de duração do processo de contratação; Dificuldades nos papéis de fiscalização dos contratos; Ausência de
alinhamento do RILC com as necessidades, estruturas internas e visão da empresa.

A Comissão propôs ainda a atualização dos valores de dispensa para obras e serviços de engenharia e para outros serviços e compras, com base na correção pelo
IPCA do período de 10/2021 a 10/2021.

O Conselho solicita que a Coordenadoria Jurídica apresente sua manifestação acerca das alterações quanto aos aspectos legais do que está sendo proposto.

O Conselho de Administração da Companhia Docas do Ceará, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme disposto no art. 58, inciso XXX do
Estatuto Social da CDC e no art. 29, § 3º da Lei 13.303/2016, delibera:

a) Pela alteração a par�r desta data do limite de dispensa de licitação, conforme abaixo:

a. Para Obras e Serviços de Engenharia: 

- Atualmente: R$ 103.428,81;

- Proposta: R$ 127.140,16.

b. Para Outros Serviços e Compras:

- Atualmente: R$ 51.714,40;

- Proposta: R$ 59.535,72.
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b) Pela alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC, sendo definido seu período inicial de vigência a par�r da data da apresentação do
Parecer da Coordenadoria Jurídica da CDC, sem óbice ao texto apresentado.

 

2.7.  Deliberação nº 068/2021 – Contratação de Empresa para Terceirização de Mão de Obra especializada em desenvolvimento e manutenção de so�wares.

O Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária da CDC, Eduardo Rodriguez, compareceu à reunião informando ao Conselho que a área solicitante

Afirma ainda, que a contratação deverá ter caráter temporário em função do volume de desenvolvimento para o período proposto com o obje�vo de atender as
elevadas demandas e a criação de histórico que sirva como base para contratações futuras na modalidade de pontos de função. Visando verificar o valor
referencial da contratação, conforme art. 51 do RILC, a CODCOL anexou os resultados de pesquisas de contratações de outros entes públicos para obtenção de
referência para os percentuais previstos em lei trabalhista, enquanto os demais custos foram aferidos com base na Convenção Cole�va da Categoria – CCT.

Dirimida as dúvidas levantadas pelos conselheiros, o Conselho, com base na Autorização Dirpre nº 64/2021 e conforme art. 58. Inciso XXXVIII do Estatuto Social
da CDC e no art. 39, inciso I do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, delibera favoravelmente pela abertura de licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, para contratação de empresa para terceirização de mão de obra especializada em desenvolvimento e manutenção de so�wares em conformidades
com as necessidades da Companhia Docas do Ceará, com prazo de vigência de 25 (vinte e cinco) meses.

 

2.8. Deliberação nº 069/2021 – Abertura de Licitação – Contratação de Empresa para execução de serviços de reparo estrutural do Píer Petroleiro. (SEI
50900.000926/2021-62).

O Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária da CDC, Eduardo Rodriguez, compareceu à reunião informando ao Conselho que a área solicitante, CODINF,
verificou durante a realização de vistoria realizada pela equipe, a necessidade de reparo na estrutura de concreto armado do píer petroleiro, área responsável
pelas a�vidades portuárias operacionais de combus�veis e lubrificantes. Assim, essa contratação visa garan�r a integridade da estrutura de concreto do píer
petroleiro. Por se tratar de serviço de engenharia, o orçamento foi elaborado pela CODINF, u�lizando-se as tabelas referenciais oficiais: SINAPI e SICRO -
conforme previsão do art. 51, §10 e 11 do RILC.

O Conselho, reitera a necessidade de informar à Delegacia Regional do Tranalho por meio de O�cio, as ações tomadas pela CDC em relação aos reparos no Píer
Petroleiro.

O Conselho, com base na Autorização Dirpre nº 65/2021 e conforme art. 58. Inciso XXXVIII do Estatuto Social da CDC e no art. 39, inciso I do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos, delibera favoravelmente pela abertura de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa para
execução de serviços de reparo estrutural do píer petroleiro do Porto de Fortaleza-CE, com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias.

 

3.1 - RELATÓRIO GERENCIAL NOVEMBRO/2021 –

O Conselho recebe para análise o Relatório Gerencial referente ao mês de Novembro/2021.

O Conselheiro Fernando indaga sobre a previsão de retomada do Leilão do TMP e se a CDC já possui o valor da execução orçamentária do exercício de 2021,
destacando a rubrica da reestruturação do OCR (R$ 858.967) e Aquisição de Elastômeros (R$ 2.138.399).

Em relação ao TMP, o Sr Fábio Lavor informa que é de interesse da SNPTA o leilão do TMP e a expecta�va é que, com a retomada e normalização da temporada
de cruzeiros, a SNPTA deve atualizar os estudos e que ao final do 1º semestre a o novo Edital esteja elaborado.

A Coordenadora de Controle, Lilian Gomes, compareceu à reunião e informou ao Colegiado que a previsão de execução do OCR e dos elastômeros será
repassada para o exercício de 2022, tendo ainda a previsão do pagamento de uma Nota Fiscal no valor aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que
elevaria a execução orçamentária para aproximadamente 1 milhão.

O Conselho registra preocupação com a baixa execução orçamentária e recomenda que a Diretoria verifique maneiras de inves�r o dinheiro que a CDC tem em
caixa.

 

3.2.  RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO /2021 –

O Conselho recebe o Relatório de Receitas e Despesas, referente ao mês de Outubro/2021.

 

3.3. ATAS DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA –

O Conselho tomou conhecimento da ata da reunião ordinária de n.º 2353 da Diretoria Execu�va da CDC.

O Conselheiro Fernando indaga acerca do acréscimo significa�vo (18,65%) no valor global do Contrato nº 029/2019, cujo objeto consiste nos serviços prestados
de estabelecimento, operação, manutenção preven�va e corre�va, dos sinais náu�cos de auxílio à navegação.

O Diretor de Infraestrutura informou que a empresa contratada havia resguardado o direito ao reajuste, conforme o Índice Geral de Preços - IGP-M, da Fundação
Getúlio Vargas. A CODCOL realizou os cálculos do percentual de reajuste, tendo ob�do o valor de 25,71% (vinte e cinco vírgula setenta e um por cento). Em razão
do montante ter sido muito significa�vo, a CODINF realizou negociação junto à contratada, a qual concordou que o percentual de reajuste fosse de 18,65%
(dezoito vírgula sessenta e cinco por cento).

O Conselho agradece os esclarecimentos prestados.

 

3.4. AUTORIZAÇÕES DIRPRE –

O Conselho tomou conhecimento das Autorizações DIRPRE de nºs 51 e 52.

 

3.5. ATAS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – COAUD-

O Conselho recebe a ata da reunião ordinária do COAUD de nº 64, ocorrida em 07/12/2021.

 

3.6. ATA DO CONSELHO FISCAL -

O Conselho recebe a ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal da CDC de nº 607, ocorrida em 26/11/2021.

           

4. OUTROS ASSUNTOS –
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4.1. Relatório Individual do Indicador Índice Integrado e Governança e Gestão Públicas – IGG/TCU 2021

O Conselho registra o avanço significa�vo no ciclo de 2021, em que a CDC a�ngiu a posição de 167 entre 378 organizações públicas avaliadas.

No Ciclo anterior, de 2018, a CDC �nha sido ranqueada na posição 442, dentre 498 organizações públicas avaliadas.

Dessa forma, verifica-se a melhoria nos índices de avaliação da CDC, evidenciando a evolução na gestão e nos mecanismos de controle.

 

4.2. Programa de Par�cipação nos Lucros ou resultados – PLR 2022

O Conselho recebe, para conhecimento, o processo SEI nº 50900.000594/2021-16, que trata do Programa de Par�cipação nos lucros ou resultados - PLR,
exercício de 2022, PLR/2022 da Companhia Docas do Ceará - CDC.

A Diretoria Execu�va por meio da Decisão nº 150/2021 e com base na Nota Técnica nº 023/2021, pela inviabilidade de se propor o PLR para o exercício de 2022,
uma vez que não possui expecta�va de lucro no referido exercício ou previsão de lucro suficiente para amor�zar totalmente os prejuízos acumulados de
exercícios anteriores.

 

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de
Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes e pela secretária.

O Conselho autoriza a disponibilização da presente Ata no sí�o eletrônico da Companhia Docas do Ceará. A próxima reunião do colegiado ocorrerá no dia
24/01/2022 (14:00hs).

 

 

Fortaleza, 20 de Dezembro de 2021.

 

 

 

FABIO LAVOR TEIXEIRA

Presidente do CONSAD/CDC

 

 

 

BRUNO IUGHETTI

Conselheiro

 

 

 

                                   BRUNO PIO DE ABREU TRAVASSOS                                        

Conselheiro

 

 

 

JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA

Conselheiro

 

 

 

CARLOS MURILO DE AZEVEDO PIRES

Conselheiro

 

 

 

FERNANDO ANDRÉ COELHO MITKIWEICZ

Conselheiro

 

 

JULIANA ALCANTARA FORTE

Secretária
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Documento assinado eletronicamente por José Nelson Mar�ns de Sousa, Conselheiro, em 11/01/2022, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO PIO DE ABREU TRAVASSOS, Conselheiro, em 11/01/2022, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Fábio Lavor Teixeira, Presidente do CONSAD, em 11/01/2022, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Murilo de Azevedo Pires, Conselheiro, em 12/01/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Iughe�, Membro do CONSAD, em 12/01/2022, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Fernando André Coelho Mitkiewicz, Conselheiro, em 12/01/2022, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Alcantara Forte, Secretário(a), em 12/01/2022, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5079423 e o código CRC 14D2A274.
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