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EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 29 de abril de 2015. 

Horário: Início às 09h 30min em 2ª Convocação 

Local: Sala 1 – Unidade Epitácio Pessoa da FUNETEC-PB 

Conselheiros 
Natos: 

Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes – Presidente Nato [Reitor/IFPB] 

Prof. Antônio Carlos Gomes Varela [PRA/IFPB] 

Profa. Francilda Araújo Inácio [PRPIPG/IFPB] 

Profa. Mary Roberta Meira Marinho [PRE/IFPB] 

Prof. Ricardo Lima e Silva [PRODI] 

Profa. Vânia Maria de Medeiros [PROEXT/IFPB] 

Conselheiros 
Eleitos: 

Prof. Antônio dos Santos Dália 

Prof. Edílson Ramos Machado 

Prof. Guilherme Marconi Gomes de Brito 

Sr. Hermes Lira Moreno 

Sra. Laura Reis Andrade 

Prof. Márcio Meira de Castro Gomes 

Prof. Sabiniano Araújo Rodrigues 

Conselheiro 
Externo: 

Raimundo Nonato Lopes de Sousa (CREA-PB) 

Secretaria: Alexandre Mariano Pereira – Secretário Executivo 

FUNETEC/PB: Anselmo Castilho – Superintendente 

  

ORDEM DO DIA 

ITEM ASSUNTO 

1.  Abertura. 

2.  
Apresentação de Relatório da Comissão Especial de Transição e Prospecção, constituída 

pela Resolução nº 009/2014 do Conselho Curador; 

3.  
Análise e deliberação da Prestação de Contas, Balanço Geral e Relatório de Gestão do 

exercício 2014, cf. Inciso IV do Art. 17 do Estatuto Social; 

4.  
Renovação do Conselho Fiscal da FUNETEC-PB, considerando término de mandato dos 

nomeados na Resolução nº 014/2014 – Conselho Curador; 

5.  Encerramento. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Item 1 - Abertura: O Presidente do Conselho Curador, o Prof. Cícero Nicácio do Nascimento 1 



 
 
 
 

CONSELHO CURADOR 
 

 

Página 2 de 8 

Fundação reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei Nº 11.553 de 10/10/2008 - CNPJ: 02.168.943/0001-53 

Av.1º de Maio, 720 - Jaguaribe - CEP.: 58015-430 – João Pessoa/PB - Fone: (83) 3222-3933/3942 – E-mail: funetecpb@ifpb.edu.br 

Site: www.funetec.com - Twitter: @_funetecpb – Facebook: facebook.com/funetecpb - Instagram: @funetec 

Lopes, realizou a abertura dos trabalhos em 2ª (segunda) convocação, agradecendo a presença de 2 

todos e explicando que esta Reunião está prevista em estatuto, visando à análise das contas e do 3 

Relatório de Gestão do exercício de 2014. De início, apresentou o Prof. Ricardo Lima e Silva 4 

como novo Conselheiro Nato deste Conselho, representando o PRODI – Pró-Reitoria de 5 

Desenvolvimento Institucional e interiorização, o qual tomou posse perante os seus pares. Em 6 

continuidade, informou que será apresentado relatório da Comissão Especial de Transição e 7 

Prospecção, criada para com objetivo de estipular um quadro real da situação financeiro da 8 

Fundação, do endividamento total até as prospecções de novos negócios que para a FUNETEC-9 

PB possa executar. Com intuito de introduzir os respectivos assuntos e registar informes gerais, 10 

facultou a palavra ao Superintendente, que iniciou sua oratória explicando a sistemática da 11 

reunião do Conselho realizada em novembro/2014, em que se aprovou o Plano de Trabalho e 12 

Proposta orçamentária para 2015, e da presente convocação para análise do Relatório de Gestão, 13 

ambas previstas em nosso Estatuto Social. Anunciou a iniciativa da Superintendência em 14 

inaugurar uma Galeria de Instituidores na presente data, coincidente com o aniversário de 18 15 

(dezoito) anos de criação da FUNETEC, mas, porém, em comum acordo com o Sr. Presidente e 16 

considerando o recebimento de fotos e currículo de apenas 12 (doze) dos 48 (quarenta e oito) 17 

instituidores, resolveu adiar para um segundo momento. Outro informe foi em relação ao prazo 18 

estatutário após aprovação do Relatório de Gestão de 15 (quinze) dias para envio ao Ministério 19 

Público e ao CONSUPER – Conselho Superior do IFPB, para análises dos respectivos órgãos. 20 

Citou o intenso trabalho da Profa. Regina Coeli a frente do Conselho Fiscal que, além do ofício 21 

natural, vem desenvolvendo vários ajustes administrativos. Relatou algumas conquistas e 22 

decisões administrativas, a saber: a rescisão de contrato com Assessoria Jurídica do Escritório de 23 

Margela e Vidal - Advogados Associados, tendo em vista crescente endividamento, sem a 24 

respectiva contrapartida. Em paralelo, houve uma parceria na contratação da Assessoria Jurídica 25 

José Mário Porto & Maia - Advogados Associados, com a carência de 06 (seis) meses para os 26 

pagamentos, inclusive sem a cláusula de ganhos percentuais sobre créditos recuperados, 27 

existente no contrato firmado anteriormente, além de possuir um valor 20% (vinte por cento) 28 

menor, perfazendo o valor mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); Houve uma 29 

redução de 15% (quinze por cento) nas despesas fixas da FUNETEC, entre elas as relacionadas 30 
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com o veículo Nissan Frontier, alienada em decisão conjunta com o Sr. Presidente; Com intuito 31 

de expansão das atividades Fundação, foram realizadas duas incursões junto à UFPB – 32 

Universidade Federal da Paraíba e ao IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e 33 

Tecnologia do Ceará no sentido de apoiarmos essas Instituições em suas ações de Ensino, 34 

Pesquisa e Extensão, como também a iniciativa de ser Fundação de Apoio às ações do Polo de 35 

Inovação Tecnológica instalado recentemente naquele Estado; Outras iniciativas relacionadas 36 

foram programadas, como a realização do Seminário Temático sobre a FUNETEC-PB que 37 

contará com a presença do Prof. Antônio Serra do IFCE, que possui larga experiência com os 38 

Projetos fomentados pela Lei da Inovação Tecnológica; Outras iniciativas em andamento tratam 39 

da busca de parceria junto à FAO Brasil, representante da ONU no país, com o INCA - Instituto 40 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura e com a SEAFDS – Secretaria de Estado da 41 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido, todas essas ações direcionadas as 42 

questões ambientais e das energias renováveis. No tocante as dificuldades enfrentadas, citou o 43 

Procedimento que tramita junto ao MPT – Ministério Público Federal do Trabalho, que trata de 44 

uma TAC – Termo de Ajustamento de Conduta que, na prática, impossibilita a contratação de 45 

Bolsa nos Projetos, o qual não foi assinado diante da incompatibilidade com funções 46 

desenvolvidas pela FUNETEC-PB. Explicou-se que tal situação foi gerada pelas diversas ações 47 

trabalhistas oriundas dos participantes do Projeto SIM – Sistema de Informação Municipal, sobre 48 

qual tramita também uma denúncia junto ao Ministério Público Estadual da Paraíba, 49 

possivelmente ocasionados pelos mesmos autores das ações trabalhistas já mencionadas; 50 

Explanou acerca da audiência requerida pelo Sr. Filipe Donner, Assessor de Comunicação da 51 

Reitoria do IFPB junto ao Exmo. Ministro Ricardo Berzoini das Comunicações, que versou 52 

sobre a também da autorização de funcionamento de uma Rádio Educativa na Cidade de 53 

Campina Grande, ao tempo que se discutiu sobre o Projeto que possibilitará a Fundação ser 54 

pioneira no Suporte da Gestão das Rádios Comunitárias; Sobre as prospecções de Projetos de 55 

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento vinculados à Lei da Inovação, informou as constantes 56 

negociações com as empresas fomentadoras e da previsão de aporte de, aproximadamente, R$ 57 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) até o fim do exercício de 2015. Quanto às prospecções 58 

junto a Esfera Estadual, explicou as parcerias com o Projeto Cooperar no levantamento do Marco 59 
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Socioambiental, no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) financiados 60 

pelo BID, e que servirá como base aos financiamentos oferecidos pelo mencionado Projeto do 61 

Estado da Paraíba aos Empreendedores da área, como também o contrato junto Empreender-PB 62 

com objetivo executarmos os Cursos de Qualificação para um público próximo de 9.000 (nove 63 

mil) Empreendedores que visam o crédito junto mencionado programa, o qual é pré-requisito 64 

para o êxito do requerimento. Existe também a negociação com a Secretaria de Estado da 65 

Infraestrutura para a execução de Projeto na área de Geoprocessamento, no valor aproximado de 66 

R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), além da possível parceria com a SEAFDS para 67 

elaboração de estratégias no Estado para ações direcionadas ao Semiárido, no valor previsto em 68 

R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). Item 2: Apresentação de Relatório da 69 

Comissão Especial de Transição e Prospecção, constituída pela Resolução nº 009/2014 do 70 

Conselho Curador: Após a introdução realizada pelo Sr. Superintendente, o Sr. Presidente 71 

facultou a palavra ao Prof. Sabiniano na condição de Presidente da mencionada Comissão, 72 

formada ainda pelo Instituidor Hermes Lira Moreno e a Pró-Reitora de Extensão do IFPB, a 73 

Profa. Vânia Medeiros, que iniciou a sua explanação explicando que o período avaliado foi 74 

agosto de 2011, com o início do Projeto SIM, até o mês de agosto de 2014, quando da posse do 75 

Prof. Cícero Nicácio como Reitor do IFPB e Presidente do Conselho Curador. Relatou que o 76 

relatório surgiu a partir de reuniões com a Superintendência e da análise de documentos 77 

financeiros - contábeis da FUNETEC. Alguns itens foram extraídos para exposição, a saber: i) 78 

Gratificações: observou-se um aumento de mais de 120% (cento e vinte por cento) nos valores 79 

pagos, evoluindo de R$ 3.570,00 (2011) para um pouco mais de R$ 8.000,00 (2014); ii) 80 

Aluguéis: observou uma evolução dos R$ 2.048,07 (2011), quando lotada na PROEXT nas 81 

Trincheiras, para o valor de R$ 41.471,68 (2013) quando da transferência para as instalações na 82 

Av. Rio Grande do Sul, no Bairro dos Estados. No último ano (2014), até os dias atuais, 83 

compromete-se o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com o prédio na Epitácio Pessoa; iii) 84 

Tributos (INSS): a partir do exercício 2012 o endividamento se iniciou com um valor R$ 85 

81.174,66 e, em valores atuais temos o comprometimento de, aproximadamente, R$ 86 

1.075.000,00, já inclusos os parcelamentos realizados no início do exercício de 2015; iv) 87 

Reservas Financeiras: quanto aos valores de recursos de projetos e da FUNETEC aplicados, 88 
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houve uma declínio de, aproximadamente, R$ 1.300.000,00 (2011) para valore de R$ 500,00 89 

(2014); v) Ações Trabalhistas: as 32 (trinta e duas) ações atualmente existentes são todas 90 

oriundas do Projeto SIM e estão em processo de liquidação junto ao NUCON – Núcleo de 91 

Conciliação do TRT – Tribunal Regional do Trabalho, gerando um passivo mensal de, 92 

aproximadamente, R$ 46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos reais). Salientou-se que tais 93 

reclamações foram originadas pela inadimplência junto aos Bolsistas, fato gerado pelo atraso no 94 

repasse pela PMJP e, a partir do entendimento da Justiça do Trabalho de desvirtuação dos 95 

vínculos de Bolsa, desencadearam-se as sucessivas reclamações mencionadas. Em conclusão aos 96 

itens expostos, a Comissão registrou as seguintes sugestões: renegociação do passivo das ações 97 

trabalhistas junto à Justiça do Trabalho; tentativas de recuperação da última parcela junto à 98 

PMJP; redução do quadro de colaboradores, do número de Gerência e reavaliar os valores 99 

envolvidos de gratificações; avaliar a permanência dos Postos de Vendas nos Campi; reavaliar 100 

os cursos ofertados; continuar a política de redução das despesas fixas; verificar a possibilidade 101 

transferência da FUNETEC-PB considerando os valores de aluguel e estipular a taxa de 102 

administração de, no mínimo, 7% (sete por cento) nos Projetos, valores que atualmente variam 103 

de 5 a 20%. Finda a apresentação, o Sr. Presidente ressaltou que esse trabalho minucioso ora 104 

apresentado, foi construído com discrição e ética, preservando constantemente as Instituições 105 

envolvidas (i.e. IFPB e FUNETEC), e seu o objetivo prioritário é fundamentar a atual Gestão da 106 

situação financeira real, esclarecendo a indevida de transferência de responsabilidade e  107 

possibilitando planejar as ações necessárias para se restabelecer o crescimento da Fundação, com 108 

ajuda de todos os Conselheiros, do Superintendente e dos funcionários que acreditam na 109 

capacidade de superação das dificuldades. No entanto, após as devidas apurações, serão 110 

realizados os devidos encaminhamentos para responsabilização dos entes envolvidos. Em 111 

oportuno, agradeceu a persistência do Dr. Anselmo à frente da Superintendência, mesmo com o 112 

atraso da contrapartida pela prestação de serviços, e que sempre possuiu total autonomia, sem 113 

nenhuma ingerência da Reitoria em suas decisões.  Com a palavra, o Prof. Márcio Meira 114 

parabenizou ao Superintendente pelo trabalho desenvolvido e que, pelo sua experiência vivida na 115 

Fundação, observa que o relatório foi elaborado dentro da realidade ocorrida na Instituição. Com 116 

a palavra, a Profa. Vânia demonstrou uma preocupação com as decisões a serem tomadas por 117 
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este Conselho, principalmente em relação à transparência das ações do passado, ao tempo que se 118 

devem construir elementos de defesas a futuras indagações, como também as relacionadas ao 119 

CONSUPER do IFPB. Com a palavra, a Profa. Mary Roberta argumentou a ideia de uma 120 

auditoria para que o Conselho tenha uma visão mais técnica sobre os dados contábeis, e assim 121 

subsidiar as suas responsabilidades perante a situação financeira reconhecida e as decisões 122 

vindouras necessárias.  Com a palavra, o Prof. Antônio Carlos Varela relatou que, no período de 123 

tempo que participou deste Conselho, não havia oportunidades para discussão nesse nível de 124 

detalhamento sobre os Relatórios de Gestão e o contábil e, portanto, ficando surpreso. Expressou 125 

que a atual Gestão é responsável pelo pretérito exposto, mesmo que não se cobre dos respectivos 126 

gestores, mas que todos os procedimentos de apuração sejam formalizados nos moldes 127 

processuais internos e com total transparência. Por fim, parabenizou ao Superintendente e se 128 

disponibilizou para auxiliar em suas atividades. Facultada a palavra, o Prof. Ricardo Lima 129 

iniciou a sua oratória acostando-se e concordando com os posicionamentos dos antecessores, 130 

complementando que é de cultura do nosso país que muitos não se responsabilizam por suas 131 

ações. Sobre as propostas da Comissão, acredita que a dispensa dos colaboradores deve ser a 132 

última das ações, priorizando a redução de outros itens de despesas que, a partir de auditoria 133 

contábil, pode-se vislumbrar mais facilmente onde atuar. Sobre as instalações, concorda pela 134 

adequação de valores, mas que devemos pensar de forma intensa diante do mundo dos negócios. 135 

Sobre as questões relacionadas aos Relatórios e análises dos Conselhos Curador e o 136 

CONSUPER, defende a apresentação dos dados contábeis pelas pessoas que auditaram e, a partir 137 

desta explanação, os respectivos Conselhos devem realizar os devidos encaminhamentos. Com a 138 

palavra, os Profs. Antônio Dália e Márcio Meira expressaram a necessidade do Conselho estar 139 

mais presente ao cotidiano da Fundação. Em seguida, a Profa. Francilda Araújo concordou os 140 

demais Conselheiros sobre os temas relacionados à auditoria, ao tempo que requereu uma maior 141 

interação entre a FUENETEC, a Pró-Reitoria de Pesquisa e de Inovação e a Procuradoria Federal 142 

para a construção de articulações que visem às ações daquela Pró-Reitoria nas atuais proporções 143 

que existem com o IFCE – Instituto Federal do Ceará na área de Pesquisa e Inovação 144 

Tecnológica, e no intuito maior de concorrer à implantação do Polo de Inovação Tecnológica 145 

aqui na Paraíba. Em oportuno, o Superintendente explicou suscintamente o funcionamento do 146 
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Convênio para o Projeto SIM, com os partícipes IFPB, IFCE e a PMJP – Prefeitura Municipal de 147 

João Pessoa, a qual realizava aportes mensais de R$ 1.250.000,00 (hum milhão e duzentos 148 

cinquenta mil reais). Inclusive, registrou a solicitação aos Conselheiros presentes que, 149 

oficialmente, este Conselho Curador realizasse incursões para se recuperar a última parcela do 150 

Projeto no montante de R$ 1.250.000,00. Sobre o relatório apresentado da Comissão, ficou 151 

encaminhado que, após os ajustes observados pelos presentes, será enviado por esta Secretaria 152 

aos demais Conselheiros, assim como apensado a este Ata, como nela estivesse transcrita. Item 3 153 

- Análise e deliberação da Prestação de Contas, Balanço Geral e Relatório de Gestão do 154 

exercício 2014, cf. Inciso IV do Art. 17 do Estatuto Social: Com a palavra, o Conselheiro 155 

Márcio Meira de Castro Gomes comentou da importância que os Instituidores participem destas 156 

convocações que tratem dos Relatórios de Gestão, pois demonstra o andamento das atividades da 157 

Instituição a quem no passado acreditou na ideia fundamental. Passada a palavra ao 158 

Superintendente, ele complementou os informes introduzidos anteriormente, destacando a 159 

ausência de diversos procedimentos administrativos que foram regulamentados com as Portarias 160 

apensadas no Relatório de Gestão. Destacou a execução dos Projetos de P&D – Pesquisa de 161 

Desenvolvimento, explicando que são fomentados por empresas da área de Informática 162 

beneficiadas perante a Receita Federal com os investimentos realizados na Inovação 163 

Tecnológica. Sobre a relação com a Procuradoria Federal no IFPB, informou que tratou com a 164 

responsável uma única vez, mas que se dispõe em promover as ações necessárias para esclarecer 165 

as indagações da atual Procuradora. Em tempo, o Prof. Guilherme Marconi informou que o 166 

Procurador anterior recomendou um checklist com 30 (trinta) itens para a Fundação atender e 167 

receber os recursos provenientes de Convênios com o IFPB, ao tempo que se prontificou em 168 

buscar e enviar à Superintendência. Prosseguindo, o Superintendente apresentou um gráfico da 169 

evolução da receita nos últimos anos e o impacto ocasionado com o término do Projeto SIM, 170 

como também as dificuldades enfrentadas diante do alto custo com a atual estrutura 171 

organizacional do Administrativo, além dos problemas em se manter os Postos de Venda no 172 

interior, mesmo após as reduções realizadas. Com a palavra, o Conselheiro Hermes Moreno 173 

iniciou sua oratória citando sua condição de membro do Conselho Curador, da Comissão de 174 

Transição e Prospecção, como também de Ex-Superintendente da FUNETEC, e diante da 175 
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experiência vivenciadas, registra os parabéns especiais pela dedicação do Superintendente, ao 176 

tempo que solicita um voto de aplauso ao Dr. Anselmo Castilho, deferido e realizado por todos. 177 

Sobre a propositura de auditoria, sugeriu-se a utilização do Conselho Fiscal, ou a possibilidade 178 

de convênio com o Conselho Regional de Contabilidade ou com alguma Instituição parceira. 179 

Após todas as exposições, e diante da atual impossibilidade financeira, aprovou-se a busca de 180 

parceria com a assessoria contábil da ASSIFPB, com o prazo máximo de até 90 (noventa) dias 181 

para inícios dos trabalhos, ficando a Superintendência incumbida em cientificar o Conselho 182 

Curador de quaisquer providências. No entanto, em caso de insucesso, fica o Superintendente 183 

autorizado em contratar a referida Consultoria Contábil, mediante disponibilidade de recursos. 184 

Item 4 – Renovação do Conselho Fiscal da FUNETEC-PB, considerando término de mandato 185 

dos nomeados na Resolução nº 014/2014 – Conselho Curador: Após as devidas explicações, e 186 

da sugestão da Profa. Vânia Medeiros em tornar o processo de escolha dos Conselheiros Fiscais 187 

mais transparente, o Sr. Presidente sugeriu a prorrogação da atual composição do Conselho por 188 

mais 90 (noventa) dias enquanto as providências cabíveis em relação ao processo de seleção 189 

sejam tomadas. Item 5 – Encerramento: Conclusos os itens da pauta e inexistindo assuntos 190 

complementares de interesse desta Fundação e do IFPB, o Prof. Cícero Nicácio renovou os seus 191 

agradecimentos a todos, fazendo seus votos de prosperidade nos trabalhos do nosso Conselho 192 

Curador, encerrando a presente Convocação e eu, Alexandre Mariano Pereira – Secretário 193 

Executivo desta Fundação, lavrei a presente ata que será apreciada e assinada por quem de 194 

direito. João Pessoa, 29 de abril de 2015. ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 195 

 196 

 197 

Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes  Alexandre Mariano Pereira 

Magnífico Reitor do IFPB  Secretário Executivo 

Presidente do Conselho Curador da FUNETEC-PB  Conselho Curador da FUNETEC-PB 
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