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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, realizada em 22 de fevereiro de 2021, às 9:30 
horas, em ambiente virtual, por conferência eletrônica. 
 
PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho Fiscal, representando 100% (cem por 
cento) dos membros, quais sejam: Sr. Antonio Cléber Uchoa Cunha, Sr. Carlos Antonio Vergara 
Cammas, Sr. Jorge Parente Frota Junior e a convidado Sra. Isabel Regina Barroso de Alcantara, 
responsável por Relações com Investidores da Companhia, nesta oportunidade secretário ad 

hoc da reunião, o representante da Auditoria Independente, Alexandre Vinicius Ribeiro de 

Figueiredo e o Contador responsável pelas Demonstrações Contábeis, Renato Resende Paes. 
 .  
 
ORDEM DO DIA: 

1. Exame e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, acompanhados do Parecer dos 
Auditores Independentes; 

2. Exame da Proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 
2020 e distribuição de dividendos aos Acionistas; 

3. Outros assuntos de interesse geral. 

 
DELIBERAÇÃO: 
 
Quanto ao primeiro item da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos presentes, manifestou-
se pelo parecer favorável às Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Relatório 
dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 2020, documentos estes que 
estão em condições de serem examinados e votados pela Assembleia Geral Ordinária de 
Acionistas. 
  
Com relação ao segundo item da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos presentes, 
manifestou-se pelo parecer favorável à proposta da administração de destinação do lucro líquido 
do exercício social de 2020 com a consequente distribuição de dividendos. 

 
 
ENCERRAMENTO:  
 
Não havendo outros assuntos a serem tratados, foi dada por encerrada a presente reunião para 
lavratura desta Ata, que após lida foi aprovada e assinada, pelos Conselheiros presentes. 

 
Confere com a original lavrada em livro próprio. 

 
 

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

 
Isabel Regina Barroso de Alcantara 

Secretária ad hoc 
 
 
 
 



 

 

 

Parecer do Conselho Fiscal 
 
 
 

O Conselho Fiscal da Companhia Energética do Ceará – Coelce, reunido nesta 
data, no uso de suas atribuições legais, examinou o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras, complementadas por notas explicativas 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a 
proposta da Administração de distribuição do Lucro Líquido do exercício de 2020. 
 
Com base nos documentos examinados, nas análises levadas a efeito e nos 
esclarecimentos apresentados por representantes da Companhia, e tendo em 
conta a informação, pelo representante da auditoria, sobre o relatório, sem 
ressalvas, emitido pelos auditores independentes, KPMG Auditores 
Independentes, e respectivos esclarecimentos prestados por seu representante, 
este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros, opina favoravelmente 
aos referidos documentos que estão em condições de serem examinados e 
votados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. 
 
 

Confere com o original lavrada em livro próprio. 

 
 

Fortaleza, 22 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

 
Isabel Regina Barroso de Alcantara 

Secretária ad hoc 
 


