Ata da 03ª Reunião do Conselho Fiscal do METROFOR - 2021
DATA, LOCAL E HORA.
Dia: 07 de abril de 2021, na Sala de Reuniões, localizada na Rua Senador Jaguaribe,
501, Moura Brasil, Fortaleza/CE, às 08:30h.
PRESENTES
FRANCISCO JOSE MOURA CAVALCANTE, THIAGO AUGUSTO CAFARDO THOMAS,
RAIMUNDO WALNEY DE ALENCAR CASTRO, WALTER BATISTA DE SANTANA FILHO,
CESAR AUGUSTO PINHEIRO E DO SECRETÁRIO MARCOS AURÉLIO FONTENELE
MENDES DOS SANTOS, COMO CONVIDADO DO METROFOR: JOSÉ CID DE MENEZES
(GECOM), E DOS AUDITORES REPRESENTANTES DA EMPRESA DE AUDITORIA
EXTERNA (CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S) FRANCISCO
MOISÉS DE ALMEIDA GOMES E FRANCISCO JONAS DE ALMEIDA SOUSA.
ORDEM DO DIA
1. Comunicações e Propostas;
2. Assuntos Gerais;
2.1 Relatório da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal referente ao Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020.
2.2. Informações Gerais.
ABERTURA DOS TRABALHOS:
O Conselheiro Francisco José Moura Cavalcante, iniciou os trabalhos saudando aos demais
Conselheiros e presentes, e a seguir apresentou ao colegiado a pauta da reunião.
1. COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:
O Presidente do Conselho indagou aos demais se tinham outra comunicação ou proposta a
apresentar, como ninguém quis tecer qualquer comentário o Presidente passou ao próximo
item da reunião.
2. ASSUNTOS GERAIS:
2.1. Relatório de Auditoria Externa e do Conselho Fiscal referente ao Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020;
O Presidente Cavalcante iniciou os trabalhos e passou a palavra para o Contador da empresa
Sr. Cid, que neste momento solicitou ao representante da empresa de Auditoria Externa, Sr.
Francisco Moisés que fizesse um breve histórico acerca dos trabalhos desenvolvidos e
levantamentos efetuados pela auditoria externa, incluindo a leitura dos pontos principais dos
relatórios apresentados. Neste momento foram feitos questionamentos pelos conselheiros
acerca dos relatórios contábeis, tendo sido questionado sobre a reavaliação patrimonial,
quando foi informado da assinatura e publicação do Contrato nº 12/METROFOR/2021, cujo
objeto é o serviço de inventário patrimonial e testes de recuperabilidade dos ativos da
Companhia, cujo resultado fará parte do balanço patrimonial de 2021. Feitos outros
esclarecimentos aos conselheiros com relação a queda do prejuízo anual mesmo com queda da
receita arrecadada pela empresa apresentados relativos ao exercício de 2020, tendo sido
considerado lido e aprovado por unanimidade, o Relatório da Administração, o Balanço
Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do

Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, as Notas Explicativas e a destinação do
resultado relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, que apresentou um
prejuízo líquido contábil de R$ 180.229.943,76 (Cento e oitenta milhões, duzentos e vinte e
nove mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), passando a compor os
prejuízos acumulados da Companhia. Os prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2020
totalizam R$ 1.248.807.900,60 (Hum bilhão, duzentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e
sete mil, novecentos reais e sessenta centavos), isto posto foi assinado por todos o Parecer nº
003/2021.
2.2. Informações Gerais:
O presidente Francisco José Moura Cavalcante, lembrou a todos sobre a recomendação oriunda
do Tribunal de Contas do Estado, que determinou ao Estado, pela inclusão do Metrofor no
orçamento fiscal, classificando como empresa dependente. Neste momento o Secretário
Marcos Aurélio informou que se encontra na Procuradoria Geral do Estado, processo aberto
pelo COGERF que encaminhou minuta de Projeto de Lei, que altera a forma de repasse dos
recursos do Estado a Companhia, que passaria a ser através da concessão de subsídio, tendo
ficado deliberado que este assunto seria tratado nas próximas reuniões do Conselho para fins
de acompanhamento desta pendência junto ao TCE. Em seguida, o Conselheiro Thiago
Augusto, sugeriu a diretoria que avaliasse o aumento das receitas extra operacionais através
da venda de espaços e mídias eletrônicas nas estações e trens operados pelo Metrofor, tendo o
Secretário Marcos Aurélio comunicado que no site da empresa existe um link com
“oportunidade de negócios”, onde constam as informações solicitadas pelo Conselheiro.
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu os trabalhos por encerrados, sobre
os quais, eu Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos, Secretário, lavrei a presente Ata,
que após lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros e por mim. Ass) Francisco José
Moura Cavalcante, Francisco das Chagas Cipriano Vieira, Raimundo Walney de Alencar Castro,
Walter Batista de Santana Filho e Cesar Augusto Pinheiro. Fortaleza, 07 de abril de 2021.
Confere com o original, lavrado em livro próprio.
Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário

