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Ao décimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 16 horas, reuniramse na sede da SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A., à Rua Fernão de Magalhães, 383, Bairro
Aeroporto, Londrina, Paraná, os membros do Conselho Fiscal da companhia para analisarem
solicitação de aumento de capital social da empresa. Além da presença dos Conselheiros
Fiscais, também estiveram presentes à reunião o Sr. Cezar Pereira dos Santos, Contador, a
Sra. Daniele dos Santos, Técnica em Contabilidade e o Sr. Luiz Shiroma, Diretor Administrativo
Financeiro para prestarem os esclarecimentos necessários. Na ocasião, o Diretor
Administrativo Financeiro apresentou a CE DAFI/SIP 006/2019, referente a solicitação de
aumento do capital social da empresa para fins de cumprimento ao disposto no artigo 199 da
Lei nº 6.404/1976. Foi informado que após a realização dos cálculos para elaboração da
destinação do resultado do exercício de 2018 apurou-se o valor de R$ 1.049.343,01 (um
milhão, quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e um centavo) na conta de
reserva de lucros como excedente ao capital social da empresa. Na sequência, foi apresentada
a sugestão de aumento de capital social no montante de R$ 524.672,00 (quinhentos e vinte e
quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais), correspondendo a 524.672 (quinhentos e vinte e
quatro mil, seiscentos e setenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a
qual já foi objeto de aprovação na 60ª Reunião de Diretoria da empresa realizada em
15/02/2019.
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Após análise do documento apresentado, e mediante os esclarecimentos prestados, o
Conselho Fiscal, em cumprimento ao artigo 166, § 2º da Lei nº 6.404/1976, é de parecer que o
aumento de capital social solicitado está em condições de ser apreciado pela Acionista
Sercomtel Participações S.A.
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