
 
 
 
 

CONSELHO CURADOR 
 

 
Página 1 de 5 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
Data: 30 de abril de 2020. 

Horário: Início às 09h00  
Local: Videoconferência – Google Meet  

Conselheiros Natos: 

Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes - Reitor do IFPB 
Sra. Maria Cleidenedia Morais de Oliveira – PROEXC do IFPB 
Prof. Suelânio Viegas de Santana - PRAE do IFPB 
Profa. Mary Roberta Meira Marinho - PRE do IFPB  
Profa. Lucrécia Teresa Gonçalves Petrucci – Colégio de Dirigentes 
Profa. Ivanilda Matias Gentle – Colégio de Dirigentes 
Profa. Silvana Luciene do N. C. Costa – PRPIPG do IFPB 

Conselheiros 
Instituidores: 

Prof. Edilson Ramos Machado 
Prof. Guilherme Marconi Gomes de Brito 
Sr. Hermes Lira Moreno 
Prof. Márcio Meira de Castro Gomes 
Profa. Mônica Maria Montenegro de Oliveira 
Prof. Sabiniano Araújo Rodrigues 
Prof. Antônio dos Santos Dália 

Conselheiro de 
Entidade Científica, 

Empresarial ou 
Profissional: 

Eng.  Juan Ébano Soares Alencar – Representante do CREA-PB 

Secretaria Alexandre Mariano Pereira – Diretor de Administração e Finanças da 
FUNETEC 

FUNETEC/PB: Dr. Anselmo Castilho – Superintendente 
  

ORDEM DO DIA 
ITEM ASSUNTO 
1.  Abertura. 

2.  Análise e deliberação da Prestação de Contas, Balanço Geral e Relatório de Gestão do 
Exercício 2019, cf. Inciso IV do Art. 17 do Estatuto Social; 

3.  Assuntos de Interesse do IFPB em Geral e da Fundação em Específico / Encerramento. 
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Item 1 – Abertura / Informes introdutórios: O Senhor Presidente do Conselho Curador, o Reitor do 1 

Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Prof. Dr. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, agradeceu a 2 

disponibilidade e presença de todos os Conselheiros, face ao momento crítico de pandemia que 3 

vivemos e causado pelo COVID-19. Registrou a passagem da data natalícia de nossa Fundação 4 

ocorrida em 29/04/2020, completando seus 23 anos de existência. Agradeceu o trabalho do 5 

Superintendente - Dr. Anselmo Castilho a frente da FUNETEC-PB nos últimos seis anos. Explanou 6 

o item único da Pauta da presente reunião, a qual está classificada como ordinária e devidamente 7 

prevista em nosso Estatuto Social. Considerando a sistemática da Reunião por meio de 8 

videoconferência, solicitou que os Conselheiros mantivessem seus microfones desligados enquanto 9 

o uso da palavra pelos seus pares, e que as inscrições para as dúvidas e comentários poderiam ser 10 

feitas pelo chat disponível na plataforma. Informou, ainda, que a reunião estaria sendo gravada, 11 

solicitando dos Conselheiros se haveria óbice. Em seguida, passou a palavra ao Superintendente – 12 

Dr. Anselmo Castilho para apresentação do Relatório de Gestão do exercício de 2019. ×××××××××× 13 

Item 2 - Análise e deliberação da Prestação de Contas, Balanço Geral e Relatório de Gestão do 14 

Exercício 2019, cf. Inciso IV do Art. 17 do Estatuto Social: O Superintendente da Fundação iniciou 15 

sua oratória agradecendo a confiança depositada em 2014, extensivo a este Conselho pela 16 

confirmação de sua indicação para início do mandato. Apesar das dificuldades, expressou sua 17 

felicidade pelas relações proporcionadas no mundo acadêmico, além daquela compartilha pelo 18 

convívio com todos os colaboradores da Fundação. Realizou informes aos Conselheiros, cito: 19 

registrou e agradeceu o trabalho do Prof. Guilherme Marconi frente as ações de atualização e 20 

formatação do nosso Regimento Interno, como também dos novos fluxos processuais internos, 21 

ressaltando que o trabalho não fora concluso por diversas circunstâncias que fugiram de sua vontade 22 

e que depende de informações dos que operacionalizam os trâmites da Fundação. Citou a Campanha 23 

“IFPB Solidário” e que a alteração Estatutária ocorrida na última reunião do Conselho 24 

proporcionou a efetividade de sua realização, pois possibilitou o recebimento e gestão de 25 

Fundos/Doações/Endowments para determinados fins. Falou da determinação para o cumprimento 26 
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do Isolamento Social desde 19 de março último, a partir da divulgação do 1º caso do COVID-19 27 

aqui no Estado, que gerou outras ações vislumbrando a economia, a exemplo da negociação com o 28 

Locatário do imóvel para o pagamento de apenas de 50% do valor original, ou seja, R$ 3.250,00; 29 

desligamentos de equipamentos eletrônicos e condicionadores de ar durante os fins de semana, que 30 

gerou uma economia de mais 60% no valor da conta de energia; redução e suspensão de contratos 31 

CLT´s a partir da MP 936/2020 do Governo Federal; suspensão parcial dos contratos com os 32 

Microempreendedores Individuais – MEI´s, incentivando a adesão de todos aos auxílios 33 

emergenciais. Por fim, falou da implementação do Portal do Coordenador destinado aos trâmites 34 

dos Projetos e demonstrando total transparência das suas informações financeiras, incluindo extratos 35 

bancários, acompanhamento de solicitações, entre outras melhorias vinculadas ao assunto. Após os 36 

informes, iniciou a apresentação do item da pauta, constante no anexo da presente ata, iniciando pelo 37 

destaque no baixo atingimento da meta dos Valores Projetados x Captados, e as consequentes 38 

taxas de administração captadas. Sobre este ponto, a Conselheira Profa. Silvana Cunha questionou 39 

os percentuais relacionados aos Projetos de L.I., diferentes dos 15% de seu conhecimento. Em 40 

atenção a Conselheira, o Superintendente e o Dir. de Administração e Finanças explicaram que a 41 

prestação de contas ora apresentada baseia-se nos dispêndios associados às Despesas Operacionais 42 

Administrativas - DOA, as quais são suportadas com as receitas provenientes das taxas líquidas 43 

dos Projetos descriminados, e que, no caso dos Projetos PD&I, são de 7,5% (sete e meio por 44 

cento), pois os compromissos com a SUSTENTEC são honrados com os 7,5%. Explanou os 45 

números relacionados ao Ensino, demonstrando os números de alunos e receitas captadas. No que 46 

tange ao Posto de Venda, apresentou a situação deficitária acumulada no ano de 2019, que gerou o 47 

desligamento de 02 (dois) colaboradores e o consequente fechamento do ponto, devidamente 48 

comunicado na última reunião do Conselho. A pedido do Senhor Presidente, tratou-se do passivo 49 

com a Receita Federal e Previdenciária (INSS), onde explicou-se as dificuldades com a manutenção 50 

da certidão de regularidade a cada 06 (seis) meses perante o órgão, pois a capacidade financeira da 51 

Fundação permite apenas a adimplência com os parcelamentos firmados. Assim, o saldo devedor ao 52 

fim do exercício de 2019 foi do R$ 2.277.102,80 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, 53 

cento e dois reais e oitenta centavos), após o desembolso total de R$ 583.650,34 (quinhentos e 54 

oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) com as parcelas e 55 
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refinanciamentos do encargos previdenciários. No que tange a CND da previdência, informou a 56 

prorrogação por 03 (três) meses diante o estado de pandemia, a se vencer na segunda quinzena de 57 

julho/2020. Informou da regularidade no pagamento da folha de pagamento, como também da 58 

imposição legal em contratar 02 (dois) empregados na condição de Jovens Aprendizes. Outro 59 

informe importante foi a conquista da Isenção tributária em relação ao ISS – Imposto Sobre 60 

Serviços. Em ato concluso, registrou que apresentou os balancetes financeiros dos exercícios 61 

2019/2020 e se colocou a disposição para dúvidas. Findada a apresentação, prosseguimos com a 62 

leitura do parecer do Conselho Fiscal referente a análise das contas do exercício de 2019, que será 63 

juntado a presente Ata, e ainda, com o registro da parte do Superintendente informando que a atual 64 

composição vence na presente data e que a indicação dos seus novos membros deverá seguir o 65 

previsto nos Arts. 19 e 20 do nosso Estatuto. Por fim, informou que todo material analisado será 66 

encaminhado ao Ministério Público Estadual para os devidos fins de avaliação. O Sr. Alexandre 67 

Mariano, na condição de Dir. de Administração e Finanças da FUNETEC complementou os 68 

informes, citando que também haverá o encaminhamento ao CONSUPER/IFPB para a ratificação 69 

dos materiais produzidos nesta Reunião do Conselho Curador, e a partir deste momento, a Fundação 70 

submeterá ao MEC/MCTI o pedido de renovação do seu Credenciamento como Fundação de Apoio 71 

ao IFPB por um período de 05 (cinco) anos. Com a palavra, o Senhor Presidente seguiu os 72 

protocolos e submeteu aos Conselheiros a apresentação dos dados financeiros e contábeis, e este 73 

Conselho Curador deliberou pela APROVAÇÃO por unanimidade da Prestação de Contas, 74 

Balanço Geral e Relatório de Gestão do Exercício 2019, cf. preceitua o Inciso IV do Art. 17 do 75 

nosso Estatuto Social. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 76 

Item 3 - Assuntos de Interesse do IFPB em Geral e da Fundação em Específico / Encerramento: 77 

O Senhor Presidente aproveitou o item de pauta para informar e compartilhar ações do IFPB ante as 78 

imposições promovidas pela Pandemia causada pela COVID-19, em destaque o IFPB Solidário, o 79 

Projeto Alvorada e um TED – Termo de Execução Descentralizada que trata de gêneros 80 

alimentícios para os mais necessitados. Os Conselheiros: Hermes Moreno e Maria Cleidenedia 81 

falaram da satisfação e dos seus reconhecimentos ao trabalho do Superintendente, tendo em vista 82 

suas passagens pelo cargo em anos anteriores. Por fim, assinalaram um pedido especial que os 83 
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esforços continuem para a manutenção do Título de Apoio ao IFPB que a FUNETEC tem junto ao 84 

MEC. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente Cícero Nicácio do Nascimento Lopes procedeu o 85 

encerramento da presente Convocação e para constar, eu, Alexandre Mariano – Secretário deste 86 

Conselho, digitei a presente Ata que será ratificada e assinada pela Presidência deste Conselho 87 

Curador. João Pessoa, 30 de abril de 2020. ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 88 

 89 

ITEM NOME ASSINATURAS 
 PRESIDÊNCIA  

1.  

Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes - Presidente 
do Conselho Curador (§1º do Art. 14 do Estatuto / 
Decreto Presidencial de 22/10/2018 - D.O.U de 
23.10.2018] 

 

   
 SECRETARIA  

2.  Alexandre Mariano Pereira [Secretário]  

 

ANEXOS DA ATA - REUNIÃO ORDINÁRIA 

ANEXO I: Ato Convocatório 

ANEXO II: Relatório de Gestão 2019 

ANEXO III: Parecer do Conselho Fiscal 


