COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº. 01862-7
CNPJ/MF Nº. 76.484.013/0001-45
ATA DA 6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
08 DE AGOSTO DE 2017
SUMÁRIO

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Realizada em oito de agosto de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, na sede social da Companhia, à Rua
Engenheiros Rebouças, 1376, em Curitiba, Paraná, de
acordo com o previsto nos artigos 31 e 32 do Estatuto
Social da Sanepar.

2 – PARTICIPANTES:
Conselheiros Ivens Moretti Pacheco, Cléver Ubiratan
Teixeira de Almeida, George Hermann Rodolfo Tormin e
Cesar Augusto Seleme Kehrig, o conselheiro Reginaldo
Ferreira Alexandre comunicou que não participaria da
reunião por motivo de viagem para o exterior, mas
analisou os relatórios e encaminhou o seu voto, que está
ao
final
do
segundo
assunto
da
ordem
do
dia,
representantes da Sanepar, Diretor Financeiro Paulo
Rogério Bragatto Battiston, Gerente da Unidade de Serviço
Contábil Ozires Kloster, Gerente da Assessoria de
Governança Corporativa Priscila Marchini e o Gerente da
Assessoria de Relações com Investidores e Secretário adhoc Sonival Bergamann, e o representante da empresa de
auditoria externa, Ernst & Young Auditores Independentes
S/S., Sr. Alexandre Rubio.

3 – ORDEM DO DIA:
3.1 – DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
3.1.1 - Entrevista coletiva para captura de riscos
estratégicos, em atenção ao cronograma e plano de
trabalho do contrato e edital.

3.1.2 - Analisar as Demonstrações Contábeis e as
Informações Trimestrais - ITR, referentes ao 2º Trimestre
de 2017.

4 – DELIBERAÇÕES TOMADAS:
4.1 – Iniciando a reunião, a gerente da Assessoria de
Governança
Corporativa
cumprimentou
os
conselheiros
presentes e passou para o primeiro assunto da ordem do
dia - Entrevista coletiva para captura de riscos
estratégicos, em atenção ao cronograma e plano de
trabalho do contrato e edital – iniciou com a palavra do
Gerente da Unidade de Serviço de Controle Interno e
Auditoria Rafael Stec Toledo que fez uma introdução e
apresentou a equipe de consultores da KPMG que explicaram
o cronograma dos trabalhos e realizaram a entrevista com
o objetivo de capturar junto aos conselheiros os riscos
estratégicos na visão do Conselho Fiscal.
Finalizada a entrevista e dando continuidade à reunião, o
presidente do conselho passou para o segundo assunto da
ordem do dia - Analisar as Demonstrações Contábeis e as
Informações Trimestrais - ITR, referentes ao 2º Trimestre
de 2017 – e convidou o Diretor Financeiro Paulo R. B.
Battiston para apresentar e comentar as principais
movimentações dos saldos das contas patrimoniais, de
resultados, dos principais índices e dos indicadores
financeiros e operacionais referentes ao 2.º trimestre de
2017, o Diretor explicou detalhadamente as movimentações
dos saldos em análise e informou que a apresentação
permanecerá arquivada na sede da Companhia.
Houve
indagações
e
ponderações
por
parte
dos
conselheiros, que foram respondidas e esclarecidas pelos
representantes da Companhia.
Voto do conselheiro Reginaldo Ferreira Alexandre Considerando o parecer dos auditores independentes,
emitido, sem ressalvas,
pela Ernst & Young Auditores
Independentes S.S., em 31 de julho de 2017, assim como as
informações
e
os
esclarecimentos
recebidos
da
Administração, em atendimento às obrigações estatutárias
e
legais,
examinei
e
encontrei
adequadamente
apresentadas as demonstrações financeiras intermediárias
da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2017.
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O
representante
da
empresa
de
auditoria
externa
apresentou o escopo dos trabalhos realizados e os
assuntos que merecem explicação referentes ao 2.º
trimestre de 2017, ao final informou que a auditoria
externa não tem conhecimento de fatos relevantes que
alterem as demonstrações e as informações ora analisadas.
Após as informações e os esclarecimentos prestados, os
conselheiros
deram
por
finalizada
a
análise
das
Demonstrações Contábeis e das Informações Trimestrais ITR, referentes ao 2º Trimestre de 2017 e deliberaram
favoravelmente
ao
encaminhamento
das
Informações
Trimestrais - ITR, referentes ao período encerrado em
30/06/2017, para a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

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.

IVENS MORRETI PACHECO
Presidente

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

CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA
Conselheiro

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN
Conselheiro

CESAR AUGUSTO SELEME KEHRIG
Conselheiro

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro

SONIVAL BERGAMANN
Secretário ad-hoc
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