COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM N.º 01862-7
CNPJ/MF N.º 76.484.013/0001-45
ATA DA 5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL EM 2016
SUMÁRIO

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada em dezoito de outubro de dois mil e dezesseis,
as quatorze horas, na sede social da Companhia, à Rua
Engenheiros Rebouças, 1376, em Curitiba, Paraná, de
acordo com o previsto nos artigos 23 e 24 do Estatuto
Social da Sanepar.

2 – PARTICIPANTES:
Conselheiros Ivens Moretti Pacheco, George Hermann
Rodolfo Tormin (de forma virtual), Jorge Sebastião de
Bem,
Newton
Brandão
Ferraz
Ramos
e
Roberto
Knoepfelmacher,
representantes
da
Sanepar,
Diretor
Financeiro Gustavo Fernandes Guimarães, Gerente da
Unidade de Serviço Contábil Ozires Kloster, Gerente da
Assessoria de Governança Corporativa Priscila Marchini e
o Secretário ad-hoc Sonival Bergamann e os representantes
da empresa de auditoria externa, Ernst & Young Auditores
Independentes S/S., Srs. Alexandre Rubio e Fernando
Herculano.

3 – ORDEM DO DIA:
3.1 – Deliberar sobre o encaminhamento das Informações
Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em
30/09/2016, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM;
3.2
–
Tomar
ciência
sobre
a
reapresentação
das
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2014, para a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM;
3.3 – Deliberar sobre proposta de Regimento Interno do
Conselho Fiscal e sua implementação.

4 – DELIBERAÇÕES TOMADAS:
4.1 – O presidente do Conselho Fiscal iniciou a reunião
com o primeiro assunto da ordem do dia - Deliberar sobre
o encaminhamento das Informações Trimestrais - ITR,
referentes ao período encerrado em 30/09/2016, para a
Comissão de Valores Mobiliários - CVM – solicitando ao
Diretor Financeiro Gustavo Guimarães uma apresentação das
demonstrações em análise. O Diretor Financeiro apresentou
e explicou detalhadamente as principais movimentações dos
saldos das contas patrimoniais, de resultados, dos
principais índices e dos indicadores financeiros e
operacionais referentes ao 3.º trimestre 2016, informando
que a apresentação permanecerá arquivada na sede da
Companhia.
O Diretor Financeiro ressaltou que o valor patrimonial da
ação da Sanepar em 30 de setembro de 2016 é de R$ 9,22
(nove reais e vinte e dois centavos).

4.2 - O presidente passou para o 2.º assunto da ordem do
dia,
dando
ciência
sobre
a
reapresentação
das
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2014, para a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM solicitando ao Diretor Financeiro as
informações e os esclarecimentos necessários. O Diretor
Financeiro explicou detalhadamente os motivos pelos quais
a Companhia terá que reapresentar as Demonstrações
Contábeis referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2014.
Os representantes da empresa de auditoria externa
apresentaram o escopo dos trabalhos realizados e os
assuntos que necessitam ser explicados referentes ao 3.º
trimestre de 2016, ao final informaram que a auditoria
externa não tem conhecimento de fatos relevantes que
alterem as demonstrações e as informações em análise.

4.3 – Dando prosseguimento a reunião o presidente passou
para o 3.º assunto da ordem do dia - Deliberar sobre
proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal e sua
implementação, passando a palavra para a Gerente de
Governança Corporativa Priscila Marchini, que informou
que a Companhia está implementando o Regimento Interno do
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Conselho Fiscal e explicou detalhadamente a sua função
comentando que o referido regimento foi encaminhado aos
conselheiros. Os conselheiros aprovaram o Regimento
interno.
O presidente do conselho indagou aos conselheiros se
estavam satisfeitos com as apresentações e explicações
recebidas referentes aos assuntos da pauta da reunião. Os
conselheiros informaram que não restavam dúvidas com
relação as informações recebidas.
Após os esclarecimentos prestados, os conselheiros deram
por finalizada a análise das Demonstrações Contábeis e
das Informações Trimestrais – ITR referentes ao 3.º
trimestre de 2016.

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURAS:
Nada mais havendo a tratar, analisar
Presidente do Conselho Fiscal encerrou a
lavrei a presente ata, que após lida
assinada pelos conselheiros presentes e
ad-hoc.

ou discutir, o
reunião, da qual
e aprovada foi
pelo secretário

IVENS MORRETI PACHECO
Presidente

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN
Conselheiro

JORGE SEBASTIÃO DE BEM
Conselheiro

NEWTON BRANDÃO FERRAZ RAMOS
Conselheiro

ROBERTO KNOEPFELMACHER
Conselheiro

SONIVAL BERGAMANN
Secretário ad-hoc
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TERMO DE POSSE

Aos dezoito dias do mês de outubro de 2016, as quatorze horas
durante a 5.ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da
Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar em 2016, assinou
o termo de posse em sua respectiva função o membro titular do
Conselho
Fiscal
da
Companhia,
ROBERTO
KNOEPFELMACHER,
brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de
Identidade nº 27488894 SSP/SP e do CPF nº 291.463.068-97, que
indica como seu domicílio a Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.993,
2.º Andar, Cj. 25, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, eleito como membro titular de acordo com o artigo 150
da Lei n.º 6.404/1976 e que assume como membro titular no
lugar do conselheiro Rafael Maisonnave que solicitou renúncia
ao cargo.
O
Conselheiro
ora
investido
em
seu
cargo
declara
expressamente não estar incurso em nenhum dos crimes
previstos em lei que os impeça, sob qualquer forma, de
exercer o cargo que ora é empossado.

ROBERTO KNOEPFELMACHER
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