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17ª (DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 19/09/2019
Ao décimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 14 horas,
reuniram-se 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 os documentos contábeis referentes ao segundo trimestre de 2019. Além da
presença dos Conselheiros Fiscais, também estiveram presentes à reunião o Sr. Edilson
Gonçalves Moreira, Diretor Administrativo - Financeiro, o Sr. Cezar Pereira dos Santos e o Sr.
Wanley Xavier Junior, ambos contadores, e a Sra. Daniele Aparecida dos Santos, técnica em
contabilidade, para prestarem os esclarecimentos necessários. Iniciada a reunião, o Sr. Edilson
realizou breve histórico das atividades desenvolvidas pela empresa, e esclareceu sobre o novo
contrato para prestação de serviços de iluminação pública com utilização de luminárias de
LED. Na oportunidade, foram apresentados os resultados das contas que compõe o ativo e
passivo referentes aos meses de janeiro a junho/19 e o Demonstrativo de Resultado do
Exercício do respectivo período, que refletem as ações da empresa no segundo trimestre de
2019. Também, foram demonstrados os comparativos do previsto em relação ao realizado para
o mês de jun/19 e em relação ao mesmo período do ano anterior, bem como apresentados os
valores acumulados no período. Ainda, foram apresentados os índices financeiros atingidos
pela empresa no trimestre. Na sequência, também, foi demonstrado o fluxo de caixa realizado
até 01/07/2019, bem como o previsto até o encerramento do exercício e discorrido sobre
algumas contas de modo específico. Na oportunidade, foi discorrido sobre as contas que
compõem o ativo e o passivo da empresa, e esclarecido sobre os resultados apresentados no
balanço do segundo trimestre de 2019. Por fim, foi demonstrado o relatório de revisão de
informações intermediárias dos Auditores Independentes e prestados os esclarecimentos sobre
os eventos que propiciaram os resultados expostos.
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Após análise do documento apresentado, e mediante os esclarecimentos prestados, o
Conselho Fiscal é de parecer que as Demonstrações Contábeis relativas ao segundo trimestre
de 2019 refletem a situação patrimonial da Companhia e o resultado de suas operações, e
estão em condições de serem apreciadas pela acionista Sercomtel Participações S.A.
Londrina, 19 de setembro 2019.
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