
Ata da 260ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em  vinte  e  sete  de  março  de  dois  mil  e  vinte  e  três,  às  08h00,  ocorreu,  por
videoconferência,  a  260ª  (ducentésima  sexagésima)  reunião  ordinária  do  Conselho
Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar,
com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto Ortigara;  Luísa Regina Mazer e
Guilherme de  Abreu  e  Silva.  Participaram também:  Pedro  Carlos  Carmona  Gallego,
diretor  administrativo-financeiro; Fernando  José  Fendrich,  gerente  de  finanças  e
contratos administrativos;  Perla Aparecida Bylnoski,  gerente de suprimentos;  Annelise
Graes  Mareca,  gerente  de  governança  corporativa;  Oscar  Pelissari  Machado,
coordenador de gestão de riscos e compliance; Juliano Aziz Domingos, coordenador do
Núcleo de Controle Interno e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens referentes ao Balanço Anual, exercício 2022.

1. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 4º trimestre de 2022;

2. análise e deliberação sobre o Relatório anual da administração, balanço patrimonial e
demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2022, acompanhados das
notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes;

3. emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis, exercício 2022, conforme Art.
11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal;

4.  deliberação  sobre  a  proposta  da  Diretoria  para  destinação  do  Lucro  Líquido  do
exercício 2022;

5. análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital
Próprio atribuído aos acionistas;

Item para deliberação

6.  análise,  aprovação  e  emissão  do  parecer  sobre  os  demonstrativos  de  compras,
serviços e obras contratados no exercício 2022, conforme Art.  11,  VI,  do Regimento
Interno do Conselho Fiscal;

Itens para acompanhamento e ciência

7. início do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente
ao exercício 2022;

8. acompanhamento do Relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2022;

9. apreciação da ata do Conselho de Administração;

10. assuntos gerais.

O  presidente  do  Conselho  Fiscal,  Norberto  Anacleto  Ortigara,  abriu  a  reunião
cumprimentando os participantes e abordou o  primeiro item da pauta. O gerente de
finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, propôs que os relatórios
de revisão contábil e tributária da Auditoria Independente, referentes ao 4º trimestre de
2022,  sejam apreciados detalhadamente na próxima reunião, considerando focar nas
demonstrações contábeis anuais nesta reunião. Os conselheiros registraram ciência da
entrega dos relatórios no prazo e consentiram com a proposta.

No  item dois da pauta,  Fernando José Fendrich explanou sobre o relatório anual  da
administração, balanço patrimonial  e demais demonstrações contábeis,  referentes ao

1



Ata da 260ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

exercício de 2022, acompanhados das notas explicativas e do parecer dos Auditores
Independentes. O gerente destacou alguns aspectos importantes das Demonstrações
Financeiras,  como  o  aumento  da  receita  anual  superior  a  20%,  principal  fator  que
contribuiu para a melhoria dos resultados da companhia. O lucro líquido de 2022 foi de
R$ 46,5 milhões, mais que o dobro do obtido em 2021, ano em que o resultado foi
afetado  negativamente  por  diversas  provisões.  A  análise  de  tendência,  tanto  das
evoluções  anuais  quanto  trimestrais,  mostram  resultados  muito  positivos.  Foram
detalhadas as fontes de receita e a participação dos principais clientes no faturamento
total,  assim  como  as  principais  despesas.  Na  sequência,  foram  apresentados
indicadores  financeiros,  com destaque  para  o  crescimento  da  margem líquida  e  da
margem EBITDA da Celepar. Por fim, foram ressaltados os excelentes resultados nos
valores de clientes em atraso e da situação de caixa ao final  do exercício,  que são
importantes  para  sustentar  o  orçamento  de  investimentos  na  modernização  da
companhia. Após os esclarecimentos, os conselheiros deliberaram pela aprovação, por
unanimidade e sem ressalvas,  do conjunto completo das Demonstrações Contábeis,
exercício 2022.

Referente  ao  item  três da  pauta,  conforme  Art.  11,  VI,  do  Regimento  Interno  do
Conselho  Fiscal,  os  conselheiros  emitiram  parecer,  que  será  publicado  com  as
demonstrações contábeis, exercício 2022, opinando que estas refletem a situação exata
da companhia e estão em condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia
Geral Ordinária.

Passando ao item quatro da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a proposição da
Diretoria Executiva quanto à destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2022,
no valor de R$ 46.533.035,30 (quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e três mil,
trinta  e  cinco  reais  e  trinta  centavos).  Conforme  os  itens  18.3  e  18.4  das  Notas
Explicativas  anexas  às  demonstrações  contábeis  de  2022,  5%  do  lucro  líquido  do
exercício são destinados à Reserva Legal e 25% do valor restante é destinado para
pagamento de dividendos aos acionistas. O saldo remanescente é destinado à Reserva
Especial de Lucros, conforme detalha o quadro a seguir:
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Após  os  esclarecimentos,  os  conselheiros  aprovaram  a  proposição  da  Diretoria
Executiva, relativa à destinação do lucro líquido do exercício 2022.

Quanto ao  item cinco  da pauta,  o gerente financeiro apresentou, ainda, o quadro que
detalha a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos obrigatórios,
conforme o percentual de participação acionária de cada acionista, detalhada na tabela
abaixo:

Ressaltou que a coluna “Total Dividendo Mínimo Obrigatório” inclui os valores da coluna
“JCP Bruto imputado aos Dividendos”, relativos aos créditos anteriormente aprovados
pelo Conselho de Administração no mês de dezembro de 2022, somados aos valores da
coluna “Dividendos”, referentes aos valores de dividendos agora apurados.

De acordo com a proposta da Diretoria Executiva, apresentada pelo diretor-presidente,
André Gustavo Souza Garbosa, os conselheiros recomendaram à Assembleia Geral que
os  valores  detalhados  na coluna  “Total  Dividendo  Mínimo  Obrigatório”  sejam
integralmente  pagos  aos  acionistas,  totalizando  R$  11.051.595,88  (onze  milhões,
cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos).

O Conselho Fiscal aprovou, também, a recomendação de que os valores pagos, sendo
do  Estado  e  gerados  a  partir  de  inovação  e  tecnologia,  possam  ser  revertidos
especialmente em projetos de tecnologia, inovação e segurança da informação.

No item seis da pauta, após análise dos materiais, os conselheiros emitiram o termo de
aprovação dos demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício
2022,  conforme  o  disposto  no  Art.  11,  VI,  do  Regimento  Interno  do  CF,  pois
consideraram  que  as  informações  apresentadas  estão  de  acordo  com  o  que  foi
acompanhado mensalmente pelo Conselho Fiscal durante o ano de 2022.

Passando ao item sete da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes
Mareca, informou sobre o cronograma com os prazos do processo anual de avaliação
de  administradores  e  sobre  o  envio  do  formulário  de  autoavaliação  do  CF  aos
conselheiros, pela Secretaria Geral. A gerente salientou que o prazo para devolução do
formulário, preenchido e assinado, é até 06/04/2023.
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Em relação ao item oito da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano
Aziz  Domingos,  apresentou  o  relatório  e  o  parecer  do  Núcleo  de  Controle  Interno,
referente ao ano fiscal 2022, documentos integrantes da prestação de contas anual da
Celepar. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No  item nove da  pauta,  os  conselheiros  registraram ciência  sobre  as  atas  da  371ª
reunião ordinária e 69ª reunião extraordinária do Conselho de Administração (CAD).

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 500978), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho

Guilherme de Abreu e Silva
Conselheiro

Luísa Regina Mazer
Conselheira
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