
Ata da 250ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezessete  de maio de dois mil e vinte e  dois, às  08h30, ocorreu, por videoconferência, a 250ª
(ducentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto
Ortigara e Luísa Regina Mazer. Participaram também: Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente;
Pedro Carlos Carmona Gallego,  diretor  administrativo-financeiro;  Glaucio  Baduy Galize,  diretor  de
gestão de pessoas;  Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla
Aparecida  Bylnoski,  gerente  de  suprimentos;  Helio  Martinhago  Junior,  gerente  de  relações  de
trabalho;  Jean Carlos Machado, coordenador de materiais e patrimônio;  e  Paloma Giovana Groxko,
que secretariou a reunião. Falta justificada do conselheiro João Evaristo Debiasi. 

Assuntos da pauta:

1. Verificação do relatório de inventário patrimonial 2021;

2. verificação do relatório de depreciação patrimonial;

3. apreciação da ata do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;

4.  acompanhamento  da execução orçamentária,  das  despesas globais  com pessoal,  da  posição
financeira e de contas a receber;

5. informações sobre contratações e processos licitatórios – abril 2022;

6. verificação da regularidade dos seguros patrimonial, de vida e de responsabilidade civil;

7.  acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2022;

8.  ciência sobre a remuneração dos Administradores e Conselheiros da Celepar,  exercício 2022,
aprovada na AGE;

9. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal,  Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os
participantes e passou a palavra ao coordenador  de materiais e patrimônio, Jean Carlos Machado,
que  abordou  os  itens  um e  dois da  pauta,  apresentando  os  principais  dados  dos  relatórios  de
inventário e de depreciação patrimonial da companhia, cujos materiais completos foram previamente
encaminhados aos conselheiros. 

Quanto ao item três da pauta, os conselheiros registraram a leitura e conformidade da ata da 361ª
reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) e da ata conjunta da 59ª Assembleia Geral
Ordinária e 89ª Assembleia Geral Extraordinária.

Referente ao item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José
Fendrich,  apresentou  a  posição  da  (i)  execução  orçamentária,  atualizada  até  31/03/2022,  (ii)  a
posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas
até  30/04/2022,  bem como a evolução dessas  posições  nos  últimos doze  meses.  Em relação à
execução orçamentária percebe-se que as despesas voltaram ao patamar normal em março, o que
era previsível,  devido ao pagamento retroativo referente  ao ACT ter  impactado as despesas em
fevereiro.  Embora o crescimento das despesas tenha sido maior que o crescimento das receitas
durante todo o primeiro trimestre de 2022, as receitas continuam em valor superior às despesas,
dentro do orçamento.   A gerência financeira projeta uma tendência de crescimento das despesas
superior ao crescimento das receitas ao longo de todo o ano de 2022, especialmente após maio,
pelas novas negociações do próximo ACT.   Ressalta, ainda, que essa tendência está prevista no
orçamento anual, aprovado pelo CAD.  Sobre as contas em atraso, voltaram a aumentar em abril, em
razão  do  não  pagamento  de  clientes  como  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  (SEFA),  Receita
Estadual do Paraná (REPR), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP) e Fundo Estadual
de Saúde (Funsaúde).  O gerente ressaltou que a Celepar aguarda um pagamento pendente do
exercício 2021, referente a período em que não havia contrato assinado dos clientes SEFA e REPR,
que ocorrerá por processo de indenização.   Sobre a posição de caixa destacou que o saldo total
voltou a diminuir, justamente pelo não recebimento dos pagamentos acima referidos.

Passando ao  item cinco da pauta,  a gerente de suprimentos,  Perla Aparecida Bylnoski,  exibiu o
relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a abril de 2022.
Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.
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Em relação  ao  item  seis da  pauta,  Perla  Aparecida  Bylnoski  atualizou  os  conselheiros  sobre  a
vigência dos seguros patrimonial e de vida e o processo de renovação do seguro de responsabilidade
civil, que está em andamento.

Sobre o  item sete da pauta, o  diretor de gestão de pessoas,  Glaucio Baduy Galize, apresentou o
relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de abril e
maio de 2022, destacando a alteração do volume do passivo cível de provável para remoto.

Em seguida, no item oito da pauta, Glaucio Baduy Galize falou sobre a remuneração dos diretores,
conselheiros e membros dos comitês da Celepar, para o período de abril de 2022 a março de 2023,
aprovada pelos acionistas na 89ª Assembleia Geral Extraordinária, em 26/04/2022.

Em assuntos  gerais,  o  diretor-presidente  da  Celepar,  Leandro  Victorino  de  Moura,  convidou  os
conselheiros para os eventos de inauguração dos escritórios internacionais da Celepar, previstos para
junho e julho.

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  eletronicamente pelos  conselheiros  e
arquivada no sistema e-protocolo (identificação do documento 318216), com os materiais pertinentes
à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho

Luísa Regina Mazer
Conselheira
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