
Ata da 253ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte  e  nove  de agosto  de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  às  09h30,  ocorreu,  por
videoconferência, a 253ª (ducentésima quinquagésima terceira) 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:  Leandro
Victorino  de  Moura,  diretor-presidente;  André  Luiz  Bäuml  Tesser,  diretor  jurídico;
Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; João Luiz Marques
Guimarães,  diretor  de  mercado;  Fernando  José  Fendrich,  gerente  de  finanças  e
contratos  administrativos; Perla  Aparecida  Bylnoski,  gerente  de  suprimentos; 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 – julho/2022;

4.  acompanhamento  dos  processos  judiciais  e  extrajudiciais  referentes  à
julho/agosto 2022;

5.  apresentação  sobre  o  panorama  dos  principais  projetos  em  andamento  e
realizações da Celepar, em 2022;

6. assuntos gerais.

O  presidente  do  Conselho  Fiscal,  Norberto  Anacleto  Ortigara,  abriu  a  reunião
cumprimentando  os  participantes  e  abordou  o  primeiro  item da  pauta.  Os
conselheiros registraram ciência sobre a ata da 364ª reunião ordinária do Conselho
de Administração (CAD).

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando
José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até
30/06/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira
e detalhada de caixa,  atualizadas até 31/07/2022,  bem como a evolução dessas
posições  nos  últimos  doze  meses.  O gerente  destacou  a  queda  significativa  na
receita,  ocasionada  pelo  não  faturamento  da  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda
(SEFA),  devido  a  detalhes  específicos  do  contrato  com  esse  cliente.  Sobre  o
aumento das despesas, está relacionado à elevação da execução de serviços de
tecnologia da informação para o patamar esperado e, apesar de ter ultrapassado
ligeiramente as receitas, ainda se encontra dentro do orçado. Em relação às contas
em  atraso,  o  aumento  observado  é  devido  ao  retardo  do  pagamento  do
Departamento  Estadual  de  Trânsito  (Detran),  já  regularizado  em agosto.  Outros
clientes também interromperam pagamentos, pois a Celepar estava sem certidão
negativa  na  Receita  Federal  no  fim  de  julho,  pelo  não  processamento  de  uma
declaração retificadora entregue àquele órgão. No primeiro dia de agosto, a Receita
Federal liberou a emissão da certidão e começou a ocorrer a regularização gradativa
dos pagamentos pelos clientes.  O caixa foi  impactado pelas questões relatadas,
havendo diminuição do saldo em relação ao mês anterior. 
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Quanto  ao  item  três da  pauta,  Perla  Aparecida  Bylnoski exibiu o  relatório  dos
processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a julho de
2022. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No 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 julho e agosto de 2022.  O diretor  destacou o aumento de três ações
trabalhistas, com impacto no valor total do passivo, e o arquivamento de uma ação
cível  e  de  um  processo  administrativo,  sem  alteração  no  valor  do  passivo.  Os
conselheiros manifestaram ciência sobre o relatório.

Referente ao item cinco da pauta, o diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura,
explanou sobre  os principais projetos realizados e em andamento no decorrer de
2022 pela Celepar.

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 375021), 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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