
Ata da 247ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em  dezoito  de fevereiro de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  às  13h30,  ocorreu,  por
videoconferência, a 247ª (ducentésima quadragésima  sétima) 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  Luísa  Regina Mazer.  Participaram também:   André  Luiz
Bäuml Tesser, diretor jurídico; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-
financeiro;  Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos;
Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos;  Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor
administrativo-financeiro da Previcel; e  Paloma Giovana Groxko, que secretariou a
reunião.

Assuntos da pauta:
1. Apreciação da ata do Conselho de Administração;
2.  acompanhamento  da  execução   orçamentária, das despesas   globais  com
pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios - janeiro 2022;
4. acompanhamento     dos     processos   judiciais  e   extrajudiciais  referentes  a
janeiro/fevereiro 2022;
5.  acompanhamento  da  evolução  do  passivo  atuarial  da  previdência  privada  da
Celepar - Previcel;

6. assuntos gerais.

O  presidente  do  Conselho  Fiscal,  Norberto  Anacleto  Ortigara,  iniciou  a  reunião
cumprimentando  os  participantes  e  abordou  o  primeiro  item da  pauta.  Os
conselheiros  registraram a leitura e conformidade da ata da 358ª reunião ordinária
do Conselho de Administração (CAD).

No  item  dois da  pauta,  após  a  explicação  sobre  as  alterações  no  modelo  do
relatório, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich,
apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/12/2021, (ii) a
posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de
caixa,  atualizadas  até  31/01/2022,  bem  como  a  evolução  dessas  posições  nos
últimos doze meses.  O gerente salientou que as contas em atraso permanecem
como no mês anterior, em que aproximadamente 80% do valor total refere-se aos
débitos da SEFA e da Receita Estadual  do Paraná (REPR),  a serem pagos por
indenização.  Na  posição  de  caixa,  destacou  o  novo  formato  dos  dados
apresentados,  com  as  informações  adicionais  sobre  os  compromissos  e
investimentos.

Quanto ao item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski,
exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar,
referente a janeiro de 2022. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram
ciência sobre o item.

Referente  ao  item quatro da  pauta,  o  diretor  jurídico,  André Luiz  Bäuml  Tesser,
apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais,
referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, sem alterações que impactam
o valor total do passivo.
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Passando ao  item cinco da pauta,  o  diretor  administrativo-financeiro da Previcel,
Sulyvan Truppel Kuhnen, apresentou o relatório da evolução do Passivo Atuarial da
Previcel – Previdência Privada da Celepar, enfatizando as provisões matemáticas
atuais necessárias para o cumprimento das obrigações do plano no valor de R$
355.461.269,00 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e
um mil  e duzentos e sessenta e nove reais) em 31/12/2021. Ressaltou, ainda, o
patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2021 no valor de R$
365.080.368,00 (trezentos  e  sessenta  e  cinco milhões,  oitenta  mil  e  trezentos  e
sessenta e oito reais), o que resultou num superavit técnico acumulado no ano de
2021 de R$ 9.619.099,00 (nove milhões, seiscentos e dezenove mil  e noventa e
nove reais). Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre a
situação da Previcel.

Em  assuntos  gerais,  o  diretor  administrativo-financeiro,  Pedro  Carlos  Carmona
Gallego, informou sobre o lançamento do projeto do Governo Digital, elaborado pela
Celepar em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep),
que ocorrerá na próxima semana.

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 via sistema  e-protocolo (identificação do documento  269578) com os
materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho

João Evaristo Debiasi
Conselheiro

Luísa Regina Mazer
Conselheira
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