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PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO  RIO GRANDE DO SUL S. A. 

C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2021/7 

 
 
No trigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e 
vinte e um, às dez horas, de forma remota via web, reuniu-se o 
Conselho Fiscal da PROCERGS, com a presença dos conselheiros 
firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: 1º) Aprovação 
da Ata da reunião anterior; 2º) Fluxo de caixa Financeiro Jan – 
Jul; 3º) DRE Jul / DRE jan a Jul / DRE Real Jan a Jul e 
Projetado Ago a Dez; 4º) Assuntos Gerais. DA ABERTURA, 
INFORMES E ASSUNTOS GERAIS: A reunião foi aberta pelo Sr. 
Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-
Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros 
presentes dando as boas-vindas ao  novo Conselheiro, Sr. Ronaldo 
Santini, apresentando a equipe da PROCERGS a qual compõe a 
Divisão Contábil Financeira e Orçamentária sob sua coordenação. Ele 
apresentou também os conselheiros que já atuam junto à PROCERGS 
passando a palavra a cada um deles que se apresentaram e deram as 
boas-vindas ao novo Conselheiro. Em seguida o Sr. Zborowsky 
apresentou o formato dos trabalhos realizados em que, mensalmente, 
são apresentados os Demonstrativos de Resultado do Exercício – 
DRE, assim como o Fluxo Financeiro da Companhia Real de janeiro 
até o último dia do mês anterior, em que se deu o fechamento do 
mês e, quando se fizer necessário, a apresentação das etapas do 
planejamento orçamentário da PROCERGS. Ele acrescentou ainda, 
que se algum conselheiro necessitar de uma explicação maior sobre 
algum tema específico, poderá solicitar para que seja informado ou 
providenciado numa próxima reunião. Ainda em Assuntos gerais o 
gerente da DCF apresentou a revisão do orçamento realizada de 
janeiro a junho Real e de julho a dezembro Projetado. Seguindo a 
pauta estabelecida inicialmente, o Sr. Zborowsky deu início aos 
trabalhos passando para o primeiro item da pauta. DAS 
DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da Ata da reunião anterior, 
datada de 22 de junho de 2021. Foi informado ao conselho que a 
referida ata circulou previamente entre os conselheiros, através do 
grupo de trabalho do whatsapp do Conselho Fiscal, sendo aprovada 
por seus integrantes, e após instrumentalizada no processo PROA de 
nº 21/04890001804-5, seguindo para assinatura digital dos 
conselheiros. Na seqüência, o gerente Zborowsky passou para o 
próximo item da pauta. 2º) Fluxo de caixa Financeiros Jan a Jul 
Realizado 2021. O gerente apresentou o fluxo de caixa da 
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companhia entre janeiro e julho, previsto e realizado. Ele demonstrou 
o que entrou na companhia em oposição às despesas ocorridas. 
Ressaltou que a PROCERGS elabora o orçamento para o ano seguinte 
em meados de outubro e novembro, e no meio do ano, em junho, a 
companhia faz uma revisão deste orçamento, a fim de verificar os 
desvios que ocorreram no primeiro semestre. O Sr. Zborowsky 
justificou ainda, que em virtude da aprovação da Revisão do segundo 
semestre do Orçamento da PROCERGS ter ocorrido na tarde do dia 
anterior os slides sobre este assunto não foram previamente enviados 
aos membros do Conselho, mas ressaltou que após o término da 
reunião encaminhará ao Conselho esta apresentação. Após as 
apresentações da parte financeira e da revisão do orçamento foram 
informados alguns pontos específicos referentes a investimentos, 
movimentações estruturais para maior elucidação do Conselho Fiscal. 
Seguindo a pauta estabelecida inicialmente o gerente da DCF passou 
para o próximo item. 3º) Demonstração do Resultados do 
Exercício: DRE julho/21, DRE de janeiro a julho 2021 e a 
projeção do ano de  2021. O gerente demonstrou conta por conta 
os DREs finalizando com o Resultado Líquido do Exercício. Após as 
apresentações dos DREs foi aberta para perguntas do Conselheiros, 
sendo que o Conselheiro Eugênio se manifestou favorável ao formato 
apresentação, o que em sua opinião, traz uma visão mais clara sobre 
a Empresa, não tendo questionamentos quanto aos DREs 
apresentados. O Conselheiro Ronaldo Santini se manifestou 
informando que, embora seja o início dos trabalhos como conselheiro 
da PROCERGS, do ponto de vista empresarial pode-se observar que a 
Empresa tem cumprido um papel importante, conseguindo manter o 
fluxo de caixa em dia. DO ENCERRAMENTO: Finalizando todas 
apresentações nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a 
qual será submetida à aprovação pelos conselheiros presentes na 
próxima reunião deste Conselho Fiscal. Por conseguinte, foi definido 
que a próxima reunião do Conselho Fiscal será definida através de 
pesquisa a ser realizada no grupo de trabalho do whatsapp. 
 
 
   
Ronaldo Santini  Eugenio Carlos dos 

Santos Ribeiro 
Conselheiro Fiscal  Conselheiro Fiscal 
   

 Izabel Christina 
Cotta Matte 

 

 Conselheira Fiscal  
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Nome do documento: ata CFagosto aprovada na reuniao de setembro.pdf

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Ronaldo Santini SETUR / GAB / 3523608 01/10/2021 17:12:20

Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro SF / JUNCOF / 187321001 04/10/2021 10:47:37

Izabel Christina Cotta Matte SPGG / GABINETE / 4548078 04/10/2021 16:24:11
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Prezado(as) Conselheiro(as) 

Seque o presente processo contendo ata de reunião do conselho Fiscal de n. 07 /2021 , a qual foi
aprovada na reunião do dia  23 /09/2021 , para sua assinatura digital via sistema PROA.

Outrossim, solicito a gentileza de seguir a ordem de encaminhamento, conforme se apresenta abaixo.

 1º SETUR -   Aos cuidados da Sr. Ronaldo Santini   

  2º Secretaria da Fazenda  - Aos cuidados do Sr. Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro

3º Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão - Aos cuidados da Sra.  Izabel Christina Cotta
Matte

Atenciosamente. 

Cirvane Souza 
PROCERGS - Mat. 12468 
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