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ATA DA 138ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO  DA “COMPANHIA DE

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ – COGERH”,  LAVRADA

EM FORMA DE SUMÁRIO. NIRE 23.300.019385

DATA: 09.03.2021

1-LOCAL E HORA: Sala de reunião virtual (Microsoft Teams) da Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos – Cogerh, às 10 horas. 2 – COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente do Con-
selho de Administração: Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins; Conselheiro Diretor-Presi-
dente da Cogerh e Secretário da Reunião: João Lúcio Farias de Oliveira. Demais conselheiros
de administração presentes: Ricardo Aquino Coimbra, Yuri Castro de Oliveira, Fernanda Azê-
vedo Benevides, Francisco Teobaldo Gonçalves Marques e José Sérgio Fontenele de Azeve-
do. E demais participantes da reunião: Diretor Administrativo-Financeiro: Denilson Fidelis, Di-
retor de Operações: Roberto Bruno Moreira Rebouças, Diretor de Planejamento: Elano Joca,
Ouvidora: Lucivânia Figueirêdo de Sousa, Coordenadora de Conformidade: Mayra Zaranza,
Coordenador de Processos, Riscos e Controles Internos: Welderlan Sales, Gerência de Plane-
jamento: o gerente Paulo Pinho e a Coordenadora Luciandre Melo, ASJUR: Carlos Mota, Ge-
rência de Recursos Humanos: o gerente João Ricardo e Analista Rafaella Parente, Gerente de
Auditoria Interna: Stella Sales, Coordenadora de Auditoria Interna: Rejane Viana. Do Comitê
de Auditoria Estatutário: Manoel Pinheiro, Renata Freire Cavalte e Eduardo Alcântara Bezerra.
Da empresa KPMG: Thaís Mendonça, Luís Navarro, Alisson Barbosa. 3 – QUORUM: o quó-
rum foi atingido, conforme nome e número de conselheiros participantes listados acima. 4 –
ORDEM DO DIA: I)  Apresentação dos Relatórios PAINT/2021 e RAINT/2020 (AUDIN);  II)
Apresentação dos Relatórios do Comitê de Auditoria Estatutário 2020/2021 (Comitê Estatutá-
rio); III) Apresentação do Relatório de Reporte Trimestral da Gestão de Riscos (ASGRC). IV)
Proposta de Alteração dos Cargos Comissionados (GERHU); V)  Apresentação da Execução
Orçamentária 2020 (Diplan/Geplan). 5– DISCUSSÃO: Aberta a reunião, Eduardo Sávio, Presi-
dente do Conselho de Administração saudou a todos e passou a palavra para discussão do
pauta. 6 – DELIBERAÇÕES:  I)    Apresentação dos Relatórios PAINT/2021 e RAINT/2020.  
Stella Sales, gerente da AUDIN, iniciou sua apresentação informando que o Relatório Anual
de Atividades da Auditoria – RAINT é um instrumento formal e constitui-se no relato sobre as
atividades de auditoria interna em função das atividades planejadas constantes no Plano de
Atividades da Auditoria Interna – PAINT, bem como das ações críticas ou não planejadas, mas
que exigiram atuação da auditoria interna, completou ela. Em seguida, leu a lista de atividades
realizadas em 2020, quais sejam: monitorar as recomendações da auditoria independente nas
demonstrações contábeis; monitorar recomendações da auditoria independente na área traba-
lhista; auditoria no processo de inventário do almoxarifado da Sede e de Maracanaú; auditoria
na implementação das recomendações dos órgãos de controle externo 2019/2020; acompa-
nhamento das demonstrações financeiras da Cogerh; auditoria na implementação das ativida-
des de gerenciamento de riscos e processos de governança; auditoria na implantação dos
controles internos na gestão; acompanhamento e envio da prestação de contas anual. Conti-
nuou, apresentando as demais atividades, a saber: gestão do contrato de auditoria interna;
subsidiar às demandas dos órgãos de controle externo (CGE / TCE / CGU / TCU); assessorar
os Conselhos Fiscal e Assembleia Geral; elaboração do relatório anual de auditoria interna –

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH
Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema
CEP: 60.824-140 – Fortaleza – CE – Brasil

Fone: (85) 31950757

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5558898 em 09/04/2021 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA
COGERH, CNPJ 74075938000107 e protocolo 210492384 - 08/04/2021. Autenticação: C99E912D8F0E117D0B043FA888B69FD1352B5FA. Lenira
Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo
21/049.238-4 e o código de segurança 0q01 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar
Seraine – Secretária-Geral. pág. 3/12



RAINT 2019; Elaboração do plano anual de auditoria interna – PAINT 2020;  acompanhar as
demandas do cidadão efetuadas através do sistema SIC; acompanhar as reuniões do FAG
Corporativo e Setorial da Presidência; contratação de consultoria para a reestruturação dos
trabalhos de auditoria interna. Dando continuidade, Stella Sales apresentou algumas fragilida-
des e recomendações: fluxo de compras – falhas no processo de controle de estoque e pre-
venção de compras desnecessárias (já existentes ou sem saída), fluxo de movimentar bens -
falhas/descumprimento do fluxo de desmobilização de bens, na estrutura organizacional - in-
fringência ao Princípio de Segregação de Funções (Compras, Licitação e Estoque na Gerên-
cia de Patrimônio), fluxo de elaboração de folha de pagamento - falhas no processo de elabo-
ração da folha de pagamento, obras em andamento - falhas no fluxo de informação sobre as
obras em andamento para o Patrimônio e a Contabilidade. Informou também que estava pre-
vista a contratação de uma consultoria para reestruturação dos trabalhos da AUDIN, no entan-
to, não ocorreu em virtude de corte no orçamento da Cogerh, em razão da pandemia. Ainda
assim, a AUDIN está iniciando um trabalho na metodologia IA-CM, estando na fase de traçar a
maturidade da Ouvidoria. Informou que a metodologia IA-CM é um modelo internacional, com
tendência universal que é muito recomendado para as auditorias públicas, com as adapta-
ções, completou ela. Dando continuidade, com relação ao ponto de segregação de funções,
João Lúcio, Diretor-Presidente da Cogerh, informou que está em fase de conclusão o Projeto
de Modernização da Companhia desenvolvido pela Consultoria Elogroup e que esse estudo
ajudará na tomada de decisões para resolver o referido problema. Em seguida, Stella Sales
falou dos questionamentos do Ministério do Desenvolvimento Regional  a respeito dos tu-
bos das adutoras de montagem rápida e informou que a Cogerh está tendo mais vitórias do
que derrotas nas suas respostas, conseguindo assim provar que os tubos apresentavam um
vício oculto, e portanto, não tínhamos como constatar de pronto, acrescentou. Na sequência,
passou a apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021. Iniciou informando a
base e critérios para sua elaboração, quais sejam: exigências legais, exigências externas, de-
mandas internas, pontos críticos levantados em 2020, percepções da Administração, resulta-
dos da Ouvidoria, fichas de riscos. Explicou como ocorre em cada um desses itens, a saber: A
AUDIN deve considerar a lei Nº 13.303/16, sobretudo em seu Art. 9º,§   3º, I e II, o Estatuto
Social da Cogerh – Capítulo IX, Seção II. Quanto as exigências externas (BIRD), serão: audi-
toria nos projetos de Universalização da Macromedição, no Plano de Segurança das Barra-
gens Gavião e Banabuiú, no Cadastro de Regularização de Uso dos Recursos Hídricos das
12 Bacias; e ainda, implantação da metodologia IA-CM na Auditoria Interna da Companhia.
Em se tratando de demandas internas, Stella Sales, colocou: Elaboração e envio da Presta-
ção de Contas Anual, Gerenciamento do Sistema de Informação ao Cidadão – SIC, Defesas
oriundas das Prestações de Contas junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional (Aduto-
ras Emergenciais). Também informou que serão acompanhados os pontos críticos levantados
em 2020. A AUDIN, comentou, de acordo com as manifestações mais registradas, os resulta-
dos da Ouvidoria, a saber: Fiscalização dos Recursos Hídricos. No que diz respeito aos 19
(dezenove) riscos que compõem o Portfólio de Riscos Estratégicos da Cogerh, foram prioriza-
dos 6 (seis) riscos para serem trabalhados inicialmente, os quais serão acompanhados pela
AUDIN: R1-Desequilíbrio Econômico-Financeiro,  R3–Ineficiência da Alocação de Recursos,
R5-Falha  na  Execução  da  Estratégia,  R14-Descontinuidade/obsolescência  de  processos,
R17-Acidentes e incidentes no ambiente de trabalho e R18-Falha na sucessão e gestão do
conhecimento. Concluída a apresentação, o Conselho de Administração da Cogerh apro-
vou o PAINT/2021 e RAINT/2020 elaborados pela Auditoria Interna, com a seguinte res-
salva apresentada pela Conselheira Fernanda Benevides: na página 8 do Plano de Audito-
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ria – PAINT 2021, no primeiro parágrafo constam recomendações para a ASGRC, sobre a
criação  dos  controles  internos  referentes  aos  processos  de  Compras,  Desmobilização  de
Bens, Elaboração da Folha de Pagamento e Obras em Andamento. Essa recomendação deve
ser retificada, uma vez que de acordo com o modelo das Três Linhas do The IIA, as áreas de
negócio são responsáveis por monitorar e controlar seus processos de trabalho dentro
da Companhia e cabe a Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade apoiar às
áreas de negócio na elaboração dos planos de ação, a fim de atender às recomendações
apontadas com relação as fragilidades identificadas. A gerente da AUDIN, na oportunidade, in-
formou que não tem como cumprir com todas as atividades previstas, sem que haja um redi-
mensionamento da equipe, e pediu apoio do Conselho de Administração, no sentido de sanar
ou minimizar este problema. O Conselho se mostrou sensível a referida situação e entendeu
que a Cogerh cuidará dessa questão. II) Apresentação dos Relatórios do Comitê de Audi-
toria Estatutário 2020/2021. Esse ponto foi apresentado pelo Presidente do Comitê de Audi-
toria Estatutário – COAUD, Manoel Pinheiro. Iniciou informando que o referido Comitê é órgão
auxiliar do Conselho de Administração e para tanto, analisaram conforme consta em ata dis-
ponível no site da Cogerh todos os relatórios enviados pela AUDIN. Informou que o parecer foi
favorável, uma vez que a Cogerh vem dando exemplo de planejamento. Em se tratando do
Plano de Atividades – PAINT 2021 do COAUD, Manoel Pinheiro informou suas atribuições
conforme prevê Art. 24 da Lei Nº 13.303/16 e ainda, as previsões constantes do Estatuto da
Companhia.  Dando continuidade,  apresentou o calendário  para  as  reuniões do ano,  bem
como os meses em que os membros do COAUD participarão de cursos e seminários. Infor-
mou também da continuidade de acompanhamento das auditorias realizadas pela AUDIN. O
Conselho de Administração da Cogerh aprovou o PAINT/2021 e RAINT/2020 do Comitê de
Auditoria Estatutário, com algumas ressalvas e recomendações verbalizadas pela Conselheira
Fernanda Benevides: a) Maior atenção na elaboração das atas (parecem muito sucintas); b)
Maior interação com a Contabilidade, Auditoria Interna e Gestão de Riscos a partir de reuniões
no mínimo trimestrais, que por conta da pandemia, poderão ser realizadas por videoconferên-
cia; c) Que os treinamentos sejam especificados no Plano das Atividades a serem realizadas
em 2021; d) Que o Comitê de Auditoria Estatutário dê maior ênfase ao acompanhamento de
riscos estratégicos (internos e externos), mudanças e ameaças relevantes de processos e tec-
nologia, tendências e desafios no desenvolvimento dos negócios da Companhia e cenários
econômico e político. e) Que o relatório das atividades a serem realizadas em 2021 seja retifi -
cado. A Conselheira, registrou outra recomendação para o COAUD, considerando o Comitê
como órgão auxiliar do Conselho e o Art. 32, inciso XVII, do Estatuto da Companhia, qual seja:
elaborar anualmente documento referente a análise do atendimento das metas e resultados
na execução do plano de negócios e estratégia de longo prazo para posterior aprovação do
Conselho de Administração. III) Apresentação do Relatório de Reporte Trimestral da Ges-
tão de Riscos. Fernanda Benevides fez uma retrospectiva desse projeto, contextualizando
em que fase se encontra. Esse ponto foi apresentado pela consultoria contratada para Elabo-
ração e Implementação da Política de Gestão de Riscos – KPMG Assessores Ltda: Alisson
Barbosa, com comentários de Thaís Mendonça e Luís Navarro. Alisson Barbosa iniciou apre-
sentando as etapas realizadas para a construção do portfólio de riscos estratégicos. Explicou
cada uma delas, a saber: kick-off + preparação para entrevistas (planejamento estratégico,
benchmarking,  mercado/concorrência,  documentos  disponibilizados,  notícias),  questionário
eletrônico (enviado para 87 pessoas-chave), riscos inerentes (identificação dos riscos ineren-
tes (brutos) e fatores de riscos, classificação de criticidade (classificação dos riscos inerentes
e residuais), entrevistas (8 entrevistas com Conselheiros e Diretores), régua de impacto e pro-
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babilidade  (elaboração),  ações  mitigatórias  (validação  dos  riscos  inerentes  –  captura  das
ações mitigatórias existentes), riscos priorizados (definição dos riscos priorizados). Depois dis-
so, Alisson Barbosa explicou o tratamento e o monitoramento dos riscos, informando cada eta-
pa, que consiste em: definição dos donos dos riscos, definição das respostas aos fatores de
risco, monitoramento (monitoramento dos planos de ação e indicadores de monitoramento dos
riscos), análise aprofundada (análise aprofundada dos riscos, fatores e ações mitigatórias),
elaboração dos planos de ação (elaborar planos de ação como estratégia de atuação para as
respostas dadas aos fatores de risco), reporte - etapa atual (trata dos reportes periódicos aos
agentes de governança acerca do monitoramento dos riscos).  Dando sequência, a KPMG
apresentou a Estrutura de Gestão de Riscos da Cogerh e na ocasião, recomendou a criação
de uma função de Gestão de Riscos, podendo ocorrer na forma de uma nova coordenação ou
na figura de um profissional/analista dedicado a Gestão de Riscos, ressaltando ainda a impor-
tância da independência da função. Continuando, Alisson Barbosa, apresentou os papéis e
responsabilidades do Conselho de Administração, a saber: definir o perfil de riscos da Cogerh;
aprovar a política de Gestão de Riscos, bem como suas alterações oriundas das revisões; co-
nhecer a metodologia do cálculo de apetite a risco; aprovar o apetite a risco e os limites de to -
lerância; aprovar e supervisionar o sistema de gestão de riscos e controle interno estabeleci -
dos para prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a Cogerh, inclusive
os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relaciona-
dos à ocorrência de corrupção e fraude; avaliar periodicamente o portfólio aos riscos estratégi-
cos e as ações mitigatórias reportadas pelos donos dos riscos; validar os riscos priorizados e
seus respectivos planos de resposta e contingência; acompanhar os resultados do processo e
performance de gerenciamento de riscos; assegurar a autoridade, autonomia, independência
e responsabilidade da função de Gestão de Riscos. A KPMG apresentou também os papéis e
responsabilidades do Comitê de Auditoria Estatutário na política de gestão de riscos: conhecer
as diretrizes do processo de Gestão de Riscos da Companhia (metodologia, processos, siste-
mas, política, padrões e mecanismos de reporte, dentre outros) e assegurar que estejam ali -
nhadas às práticas da Companhia e às boas práticas; disseminar a cultura de Gestão de Ris-
cos, assessorar o Conselho de Administração na definição do apetite a risco aceitável da Co-
gerh; assessorar o Conselho de Administração na avaliação e monitoramento da matriz de ris -
cos estratégicos da Companhia, com os riscos priorizados, seus respectivos planos de res-
posta e contingência; assessorar o Conselho de Administração na aprovação e supervisão do
sistema de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação
dos principais riscos que está exposta a Cogerh, inclusive os riscos relacionados à integridade
das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e frau-
de; acompanhar as mudanças na avaliação da criticidade dos riscos, reportando as variações
significativas ao Conselho de Administração; analisar as avaliações independentes anuais do
processo de Gestão de Riscos e reportar os resultados e planos de ação ao Conselho de Ad-
ministração. Em seguida, apresentou que o reporte é realizado por meio de relatório mensal
(Diretoria Executiva – inclusão do tema na pauta de reuniões, e Comitê de Auditoria Estatutá -
rio – via e-mail), trimestral (Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria Estatutário - inclusão do
tema na pauta de reuniões periódicas), semestral (Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Es-
tatutário e Conselho de Administração – inclusão do tema na pauta de reuniões periódicas). A
KPMG apresentou ainda o Plano de Comunicação da Gestão de Riscos, demostrando no do-
cumento, os responsáveis e os aprovadores para cada situação, deixando assim claro quais
seriam as responsabilidades do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria Estatutá-
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rio, da Diretoria Executiva, do Diretor Estatutário Responsável pela Gestão de Riscos, da Ges-
tão de Riscos e dos Donos dos Riscos. Na sequência, Alisson Barbosa apresentou o Relatório
Trimestral para Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administra-
ção, referente ao período de novembro/2020 a janeiro/2021, informando que a KPMG está
acompanhando toda a implantação, o que considera uma operação assistida com a Cogerh. A
partir do término do contrato com a Consultoria em Abril/2021, a Cogerh estará apta a realizar
esse trabalho com o seu corpo técnico. Explicou cada um dos 6 (seis) riscos priorizados pela
Cogerh, mostrando o dono do risco, a criticidade residual, o status dos planos de ação e o
prazo final dos planos de ação, e os indicadores de riscos. Informou que esse painel de repor -
te é sobretudo, para conhecimento e familiarização da metodologia de acompanhamento, res-
saltando que os indicadores estão em fase de calibração e que os planos de ação também es-
tão na etapa de revisão. O Conselho de Administração da Companhia parabenizou a to-
dos pelo ótimo trabalho desenvolvido. IV) Proposta de Alteração dos Cargos Comissio-
nados. O Plano de Funções Gratificadas e Comissionadas – PFGC foi apresentado pelo Ge-
rente de Recursos Humanos – João Ricardo e pela Analista em Gestão dos Recursos Hídricos
– Rafaella Parente. Em sua explicação, João Ricardo, apresentou os objetivos, quais sejam:
a) estruturar o conjunto de funções gratificadas e comissionadas (cargos e comissão),  de
acordo com o valor relativo interno das diversas atividades desenvolvidas, bem como com a
complexidade e responsabilidade atribuída em situações diferenciadas; b) estabelecer os pa-
râmetros a serem observados para o desempenho das atribuições inerentes a cada uma das
funções gratificadas e comissionadas (cargos em comissão) praticados na Cogerh; c) estabe-
lecer as remunerações correspondentes a cada uma das funções, segundo o grau de comple-
xidade e de responsabilidade correspondente; d) oferecer subsídios para os processos de es-
colha dos profissionais adequados ao desempenho das funções; e) estabelecer a sistemática
de remuneração dos ocupantes das funções gratificadas e comissionadas (cargos em comis-
são). Em seguida, explicou que quando a política for direcionada ao quadro de pessoal efetivo
da Cogerh o tratamento será entendido como Plano de Função Gratificadas e quando a políti-
ca for direcionada aos não pertencentes ao quadro de pessoal efetivo da Cogerh, o tratamen-
to será entendido como Plano de Funções Comissionadas. Dando continuidade, informou que
o Plano de Funções e Gratificações contempla os seguintes cargos e funções: a) funções gra-
tificadas – são aquelas relacionadas às atividades de responsabilidade pela gestão técnico-
administrativa da Companhia, assessoramento, assistência e coordenação à Diretoria Executi-
va e às unidades organizacionais da Cogerh aqui previstas e, também as relacionadas à exe-
cução, por tempo determinado, de atividades específicas, não cumulativas com outras fun-
ções, ocupadas por empregados pertencentes ao quadro de pessoal efetivo da Cogerh. b)
cargos em comissão – são aqueles relacionados às atividades de responsabilidade pela ges-
tão técnico-administrativa da Companhia, assessoramento, assistência e coordenação à Dire-
toria Executiva e às unidades organizacionais da Cogerh, aqui previstas, a serem ocupadas
por colaboradores não pertencentes ao quadro de pessoal efetivo da Companhia. João Ricar-
do apresentou de forma resumida o parecer de Nº 026/2021-ASJUR/COGERH, onde atesta
que não há óbice legal para que o plano seja instituído da forma em que fora aprovado pela
diretoria, devendo tal plano, ser deliberado pelo Conselho de Administração da Cogerh. O Ge-
rente de Recursos Humanos apresentou a tabela de funções e cargos comissionados propos-
tas,  a  saber:  consolidada  Cogerh-Cargo  Diretor-Presidente  -  gratificação  de  função  (R$)
11.172,52, representação (R$) 3.724,18, remuneração total (R$ 14.896,70). Diretor - gratifica-
ção de função (R$) 9.904,28, representação (R$) 3.301,43, remuneração total (R$ 13.205,75).
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Chefe de Gabinete - gratificação de função (R$) 5.942,57, representação (R$) 3.961,71, remu-
neração  total  (R$  9.904,28).  Gerente/Assessor/Auditor/Supervisor  -  gratificação  de  função
(R$) 4.456,93, representação (R$) 3.961,71, remuneração total  (R$ 8.418,64).  Assistente -
gratificação de função (R$) 3.342,69,  representação (R$) 3.813,15, remuneração total  (R$
7.155,84). Ouvidor - gratificação de função (R$) 2.507,02, representação (R$) 3.575,45, remu-
neração total (R$ 6.082,47). Coordenador - gratificação de função (R$) 2.507,02, representa-
ção (R$) 3.575,45, remuneração total (R$ 6.082,47). Além desses dados, João Ricardo apre-
sentou uma pesquisa de mercado comparando as remunerações: Cogerh, Cagece, CIPP, CE-
GÁS, ZPE e que ainda com a possível alteração, a Cogerh permanece com os valores abaixo,
na maioria dos cargos e funções. Dando sequência, apresentou o quadro de remuneração
atual, a saber: Diretor-Presidente - gratificação de função (R$ 8.352,42) e remuneração total
(R$  11.777,51),  Diretor  -  gratificação  de  função  (R$  7.308,40)  e  remuneração  total  (R$
10.440,58), Chefe de Gabinete - gratificação de função (R$ 4.385,03) e remuneração total (R$
6.264,36), Gerente/Assessor/Auditor/Supervisor - gratificação de função (R$ 2.296,91) e re-
muneração total (R$ 6.264,36), Assistente - gratificação de função (R$ 2.296,91) e remunera-
ção total (R$ 6.264,36), Ouvidor - gratificação de função (R$ 1.607,86) e remuneração total
(R$  4.176,23), Coordenador - gratificação de função (R$ 1.607,86) e remuneração total (R$
4.176,23). Dentre outros dados, apresentou o impacto financeiro anual – empregados, consi-
derando a proposta, será de R$ 779.134,56 e o impacto financeiro anual – comissionados,
considerando a proposta, será de R$ 520.110,48 gratificação de função e R$ 672.864,60 de
remuneração. O Conselheiro José Sérgio Fontenele questionou se esse era o momento ade-
quado para esta atualização, mas concordou com a alteração das gratificações. O Conselho
de Administração da Cogerh aprovou o Plano de Funções Gratificadas e Comissiona-
das – PFGC, conforme foi apresentado, fazendo constar em ata que os Conselheiros João
Lúcio Farias e Fernanda Benevides se abstiveram, por possível conflito de interesses. O Con-
selheiro Ricardo Coimbra, sugeriu que uma vez realizado esse ajuste, fosse vista a possibili -
dade de um novo estudo com o objetivo da Cogerh ficar condizente com o mercado, aumen-
tando assim sua capacidade de reter talentos e profissionais diferenciados. V) Apresentação
da Execução Orçamentária 2020. Esse ponto foi apresentado pelo Gerente de Planejamen-
to. Paulo Pinho informou os seguintes dados: de uma receita total orçada em R$ 150.291.084,
foi realizado R$ 163.343.038, perfazendo 108,68% do realizado/orçado. Explicou que o reali-
zado ficou um pouco acima do planejado, assim como o arrecadado também ficou acima do
planejado. Na sua opinião, a Cogerh foi conservadora e no momento atual, acredita que foi
positivo. Detalhando, Paulo Pinho informou que a receita orçada de faturamento foi de R$
129.634.570, tendo sido realizado R$ 137.706.399, a receita orçada de encargo hídrico emer-
gencial era de R$ 18.603.548 e foi realizado 21.364.473 e para a receita financeira orçada de
R$ 2.052.965, foi realizado R$ 4.272.167. Dando continuidade, apresentou cada uma das des-
pesas. Em seguida, Paulo Pinho colocou a proposta de ajuste no orçamento, ou seja, fazer
uma revisão no valor planejado, para que as contas não ultrapassassem 100%. Apresentou
ainda a lista de investimentos de 2020, destacando os valores executados, e informando que
aqueles que não foram executados ainda, passaram para 2021. O Gerente de Planejamento
informou ainda que o saldo inicial de caixa em 2020 era de R$ 45.801.367 e o saldo final de
caixa em 2020 foi de R$ 47.061.557, acima portanto, do valor mínimo recomendado pelo Con-
selho de Administração da Cogerh, ressaltando ser uma situação favorável. O Conselho de
Administração da Cogerh, atendeu o pleito e foi favorável a proposta de ajuste do orça-
mento, conforme solicitado. 7– ENCAMINHAMENTOS – A área de Recursos Humanos da
Cogerh fará uma pesquisa/estudo para saber se o valor pago aos Conselheiros de Administra-

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH
Rua Adualdo Batista, 1550, Parque Iracema
CEP: 60.824-140 – Fortaleza – CE – Brasil

Fone: (85) 31950757

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5558898 em 09/04/2021 da Empresa COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA
COGERH, CNPJ 74075938000107 e protocolo 210492384 - 08/04/2021. Autenticação: C99E912D8F0E117D0B043FA888B69FD1352B5FA. Lenira
Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo
21/049.238-4 e o código de segurança 0q01 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar
Seraine – Secretária-Geral. pág. 8/12



ção não estaria defasado. O resultado será mostrado primeiro em reunião do Conselho de Ad-
ministração da Cogerh, e, se for o caso, levado para apreciação da Assembleia Geral. 8 – EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho, Eduardo Sá-
vio Passos Rodrigues Martins, declarou encerrados os trabalhos lavrando-se a presente ata, a
qual, após lida e aprovada, será assinada por os conselheiros presentes. ESTÁ CONFORME
O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO.

EDUARDO SÁVIO PASSOS RODRIGUES MARTINS

Presidente do Conselho de Administração da Cogerh

JOÃO LÚCIO FARIAS DE OLIVEIRA

Secretário da Reunião
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