
Ata da 219ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e três de outubro de dois mil e dezenove, às 08h00, na sala de reuniões do CIIE, na sede
situada na Rua Mateus Leme, 1561, em Curitiba - PR, realizou-se a 219ª (ducentésima décima nona)
reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná  -  Celepar,  com a  presença  dos  conselheiros:  Norberto  Anacleto  Ortigara,  João  Evaristo
Debiasi e Michael Vinicius Pomim de Oliveira. Participaram também Pedro Carlos Carmona Gallego,
diretor administrativo-financeiro da Celepar e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Acompanhamento da posição financeira e do Contas a Receber;

2. Informações sobre contratações e processos licitatórios - setembro 2019;

3. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais setembro/outubro 2019;

4. Assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, iniciou a reunião cumprimentando os
participantes e em seguida  abordou o  primeiro  item da pauta,  relativo  à posição financeira e  ao
relatório de contas a receber. O diretor administrativo-financeiro apresentou os seguintes relatórios: (i)
execuções orçamentárias, atualizado até 30/08/2019; (ii) contas a receber, atualizado até 10/10/2019,
em que destacou os valores recebidos pela Secretaria de Segurança Pública – SESP e (iii) posição
financeira, atualizado até 30/09/2019. Após os devidos esclarecimentos, o conselheiro João Evaristo
Debiasi recomendou à diretoria da companhia que registre as ações que estão sendo tomadas em
relação  às  cobranças,  para  facilitar  o  acompanhamento  das  medidas  que  visam  ao  equilíbrio
financeiro da Celepar.

Passando  ao  segundo  item da  pauta,  os  conselheiros  tomaram  ciência  sobre  o  relatório  de
contratações e processos  licitatórios  referente  ao  mês de  setembro  de  2019,  que contempla  as
seguintes modalidades:  dezenove processos de compra direta,  um de licitação eletrônica,  um de
pregão  eletrônico  e  um processo  de  dispensa  e  inexigibilidade.  Pedro  Carlos  Carmona  Gallego
respondeu  aos  questionamentos  dos  conselheiros  a  respeito  dos  processos  de  compra  direta:
“solicitação:  16559/2019”, que trata da compra de três  smartphones para realização de testes pela
área de desenvolvimento de aplicativos e “solicitação: 15634/2019”, que trata da compra de uma
quantidade exata de teclados e mouses e, por isso, não foi realizada na modalidade registro de preço.

Em seguida, no terceiro item da pauta, os conselheiros apreciaram o relatório de acompanhamento
dos processos  judiciais  e  extrajudiciais  referentes aos  meses de setembro/outubro  de 2019.  Em
relação  ao  relatório  do  passivo  trabalhista,  o  conselheiro  Michael  Vinicius  Pomim  de  Oliveira
recomendou à diretoria que adote, como boa prática, a atualização mensal dos depósitos judiciais e
registro do correspondente provisionamento.

Em assuntos gerais, Norberto Anacleto Ortigara solicitou à diretoria da companhia que reserve em
seu  orçamento  para  o  exercício  2020,  montante  necessário  à  remuneração  dos  membros  do
Conselho Fiscal, eventuais investimentos em treinamentos e outras despesas relevantes para o seu
funcionamento, conforme o disposto nos artigos 37 e 38 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a
presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos conselheiros e arquivada no Arquivo
Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema e-protocolo (identificação 47378) com
os materiais pertinentes à pauta.
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