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cÂnnanA MUNICTpAL DE LoNDRINA
Iìstado do Paraná

/1'Conzi,ssão Especial
Sercomtel Tþl icctções S.A,

I TNTRODUÇÃO

O presente relatório foi elaborado com base em reuniões de trabalho e leuniões
púrblicas realizadas pela Corrissão Especial de Acornpanhamento do Processo cle Caducidade da
Sercomtçl -felecomunicações S.A. e por documentos externos recebidos por esta mesma
Comissão Especial.

Esta Comissão Especial foi criada pelo Requerimento no 3512019, tendo em vista
que a Sercomtel S.A. 'felecomunicações enfienta Llm processo de caducidade perante a Agência
Naoionalide Telecomunicações -,,Anatef que pode implicar na pgrda das licenças para operar os
serviçbb de banda larga e de telefonià fixa q móvel, côm sérios^reflexos punu ureconomiá local e

db região',in-e-tropolitana de Londrina. I '

,, , , Conforme justificou : o autor do referido Requeiimento, Vereador: pAuardo
Tominaga, no texto do mesmo (Requerimento no 3:512019, p. l): :

Não se pode ignorar que a operadora dá suporte tecnológico a várias empr.esas da
cidade, sendo inclusive responsável pela movinrentação R$ 125 milhões de reais ao ano
na econonria local, 

I .'
PoÉanto, o tema exige muita atenção desta casa pel meio da criação de uma comissão
Especial que tratará de fonna exclusiva do assunto, com acoulpanharlento da situação
econô¡nico-financeira da estatal londrinense, bern comò das propostas que estão sendo
apresentadas pelo Executivo MLrnicipal à Anatel.

Na condição de legítimos representantes da população devemos assegurar que as
negociações em torno do assunto caminlrem na direção de garantir atendirnento ao
inte¡esse. público do londrinense, a quem de fato e direito reahnente peftqnce a elnp,resa.

O Requerimento supracitado foi disoutido e aprovado na 7o Sessão Ordinária, do
dia26 de fevereiro ¿à zol9. o colegio de LíJer.r, uor ,!"råi ;gi;.,,ãir, L-Ji.ou, ;;l; t8 ;;
fevereiro de 2019, os Vereadores Jamil Janene e Felipe Prochet para comporem a Comissão,
juntamente com o Vereador Eduardo Tominaga, autor clo Requerimento. Estes vereadores foram
então nomeados pelo Presidente da Casa, por meio da Portaria no 50, de 1 I de março de 2019,
cuja afixação no quadro de editais da casa se deu no dia l1 de março de 2019.

A Comissão Especial deu início aos
seguinte composição: Vereador Eduardo Tominaga, p
e Vereador Jamil Janene, Membro.

seus trabalhos no dia 20 de março com a
res idente ; Vereador Þ'elipe,Prochet; Relator-;
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cÂunna MITNICTPAL ÐE LoNDRINA
Estado do Paraná

negócios sustentáveis, inovadores e qlle agreguem valor ao grupo Sercomtel
de geração cle resultedos para o acionistas e para a sociedade.

2 BREVE HISTÓRICO

A Sercomtelfaz história em Londrina e é uma das mais imporlantes empresas do
Paranâ. Em 1964, a Prefeitura cria o Departamento cle Serviços lelefônicos, qLre no ano seguinte
é transformado em autarquia com o nome Serviço de Comunicações 'Ielefônicas de Londrina--
Sercomtel. Quatro anos mais tarcle ativa a l" central analógica, com 7 .280linhas. Em 191)2, é a ln
ciclade clo interior e 4o do Brasil a ativar o serviço de telefonia celular. Em 2009, a Agência
Nacional de Telecomunicações Anatel (órgão qLre regulamenta as empresas c1e

telecornunicação) auloriza a Sercomtel a operar em todo o Estado do Paraná.

A Sercomtel é a empresa para_naense de telecornunicações que oferece soluções
coqlpletas en telefonia, comunicação de dados e internet. O objetivo da Sercorntel é
proporciouar aos clientes tecnologia de ponta; qualidade no atendimento e preços especiais, além
de'estar seinþre em busca ctg ppoñuniclaàes pur:å diuerrificação e inováção àorlr.r, r.trii"r.

O Grupo Sercomtel é composto das seguintes empresas:

Sercomtel Iluminação

A Serconitel Iluminação S.A. teve sua constituição autorizada pela'L"i no'12.194,
de 3 de novembro'de 2014, constituícla em 28 cle novembro 

'd,e 
2014 e iniciou suas atividacles

operacionais no dia 2 de janeiro de 2015. Tem como objeto social a manutençao, modern:r¿içAo,
expansão e operação do parque de iluminação pública viária e ornamental da cidade de Londrirra.

Sercomtel Contact Center

A Sercomtel Contact Center S.A: é uma empresa especializada emfornecer toclos
os'recursos necessários para o atendimento a clientes, otimizando resultados e reduzindo custos
empresariais: Com os serviços da Contact Center, ui .rnp..rus contratantes não i.i.¿iriru;-å
relacionamento com o cliente e sim profìssionalizam. quiiflt.um o atendimento prestaAo à ete,
valorizanclo e fortalecenclo relações e conquistando ficlelização.

Sercomtel Participações

A Sprcomtel Participações S.A. foi constituída com o propósito de lver
idade

S
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CAMARA MIJNICIPAL DE LONÐRINA
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3 PROCESSO DB CADUCIDADB

Há alguns anos a Anatel já vem advertindo sobre os índices financeiros cla
Sercorntel S.A. Telecomunicações, indicando a necessidacle de aporte financeiro pelos seus
sticios e realizando um monitoramento especial da situação eoonômico-financeira.

Para adequar-se às indicações da Anatel, o Município nos últimos anos, sem
recursos em caixa e devido ao não interesse da sócia Companhia Paranaense de Energia - Copel,
aportou recursos à empresa, através de transferências de imóveis, o que não ameniz,où a
deficiência de caixa da mesma. A,falta de interesse da Copel fo| demonstrada;por diversas vezes,
conforme relataremos posteri ormente.

: No ano de 2017, a Superintendência da Anatel, responsável pela elaboração dos
relatórios, entendeu que alsituação èra crítica, visto que a mesma não vinha atenclendo aos
indicadores exigidos, o que poderia prejudicar a continuidade da prestação do serviço em urì.r
futuro próximo, razão pela qual recomendou a instauração do processo de caducidade.

Foi solicitado aos representantes da Sercomtel que fosse apresentado um plano a
fim de equalizar os indices econômicos. Em ata de Reunião Copel/Prefeitura constava este plano,
porém o plano apresentado não indicava os aportes indicados e, por esse motivo, o Conselheiro
Relator, nadatade Iode setembro de 2017, baseado enl pareceres técnicos, indicou aaber.tura de
piocesso de caducidade da concessão de telefonia fixa, e abertura de processo de cassação das
outorgas privadas de telefonia fixa, celular e banda larga.

Conforme clemonstrado em pareceres, a Anatel indicou que a única maneira cle
reverter esse processo seria conì a realização de capitalização ou aporte financeiro diretamente
na Companhia. Em relatórios divulgados, foi indicado a necessidade de aporte no valor de R$
116.000.000,00 (cento e dezesseis milhões de reais) para equilíbrio da companhia. Seguindo
essas. indicações os administradores da empresa relataram que solicitaram aos priñcipais
acionistasnosirltimoSanoSquerealizaSSemoaportenecessário.

Por esse motivo, a Sercomtel, através do Conselho de Aclministração da
Companhia, convocou a 81n Assembleia Geral Extraorclinária, realizad,a em 20 de setembro cle
2017, com o objetivo de formalizar a todos os seus acionistas, independentemente de seu
percentual de participação acionária, solicitação de aporte financeiro.

Oporiuno no momento, colocar dentro da cronolo gia dos fatos, trecho da afa da
Centésima Octogésima Primeira Reunião Ordinária clo Conselho de ,A.dministração, da
rcalizadaem 08 de agosto de2018, ou seja, quase I ano após o início do processo dade,
corh a indicação de que a sócia não teria interesse em clispor valor financeiro uilibrar
as finanças da Sercorntel, confolme demonstraremos abaixo
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FIGURA I - l" Trecho da ata da Centésima Octogésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de
Administração da Copel.

FIGURA 2 - 2o Trecho da ata da Centésima Octogésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de
Administração da Copel.

Mesmo com a deliberação do Conselho de Administração da Copel, em setembro,
o Município insistiu em procllrar o apoio desta sócia, conforme podemos colo de ata
de reunião entre o município e membros da copel contradizendo
conselho.

propilo

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA. COPEL
CNPJ no 76.483.817/0001 -20

COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM no 1431-1

ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia oito cle agosto de ciois mil e dezoito, às oito lroras e trinta minutos. na sede cla
Companhia, na Rua Coronel Dulcídio,800 - 10o andar, Curitiba - PR, reuniram-se os
nrenlbros do Consellro de Administração - CAD qLre ao final assinam. O Presidente, Sr.
Mauricio Sclrulman, cunr rimentou a todos e conviclou a mim, Denise Teixeira Gonres, ara

responsabil zaçäo da Copel por suas dÍvidas e passivos judiciais e qu e a questão foi objeto
rídico acerca do tenla
elas dívidas daquela
da Copel frente ao

de pareceres jurídicos os quais apresentam o mellror entendimento LI

e dos riscos concretos de ^ nginrento do patrimonio da Copel p
Emp resa. ConsÍderando a baixa exoectativa de resoonsabilid ade
passivo da Sercomtel. os mernb ros do CAE recomendaram ao Conselho de Administracão

nesta Colioada e relacionamento oue ossa caracter zar exÞectativa de dire tos oor oarte

seiam mais nvesticlos, na co iqada Sercorntel, recursos cle tempo, estudos e aÇoes
nclo o o

rror análise iuríd ca da equipe interna da Cope Por fim, sobre o ítem 12 Relato do
Diretor Presidente, o Sr. Jonel Nazareno lurk, Diretor Presiclente da Copel (Hol
nrenrbro deste Consellro, apresentou aos denrais Conselheiros assrrntos corpor
diversos. O Conselho de Administracão aoradeceu nnlas informarôoq anrocontartac

ding),
ativos
. Näo

havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.-----------
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FIGURA 3 - Ata de Reunião Copel - Prefeitura Municipal de Londrina
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FIGURA 4 - Continuação da ata de Reunião Copel - Prefeitura Municipal de Londrina
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Apesar dos esforços do Município em procurar urna situação que levasse, meslno
que momentaneamente, à interrupção do processo de caducidade cla Sercomtel, esses esforços se
demonstraram inócuos cor"tl o tempo, até a apresentação de proposta por parte da minoritária.

Conforme ata da 86n Assembleia Geral Extraordinâria, o acionista minoritário
ordinário Dez de Dezembro Investimentos e Participações S.A, foi o único acionista que
manifestou interesse em aportar o valor de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), o
que seria suficiente para equilibrar a situação da empresa conforme relatórios cla Anatel. Vale
ressaltar que essa assembleia ocorreu na data de 21 de dezembro de 2018.

Pelarfe a indicação, da sócia minoritária Dez de Dezçmbro Investimentos e
Participações S.A em aportar o vâlorindicado, aAnatel emitiu,:em março de 2019, clecisão de
interrupção clo processo de caducidacle da empl'esa, conforme segue:

FIGURA 5 - Decisão de suspensão do processo da Anatel

DECIDE:
t. sUsPENDER o processo n'' 53500.07092s/2aÿ-oï. pelo prazo cle 120
(cento e vinte) cliås;

2, INFORMAR que ¿l m¡ìnutençäo da suspensão cle. que trata o itenr.
¿lnterior está cotlclicionada ao prosseguimento das nrecliclas necessárias por parte cla
presletclora ao resiabelecinrerrto da sua capacidacle economico-financeira. o que
irrcltli a adoçäo dos atos aclnrinistr¿llivos sob slta responsabilicJacle na instruçåo cl6
plocesso da ¿lnuência prévía no 53500.004ó10/20L9-26 e em outros proceclirnentos
internos e exterrros que se façam necessários,

3. INFoRMAR que a suspensão ou cancelamento cla oferta de'
capitalizaçäo ¡:or clualquer razào e o corìsec.{Lrerrte arquivamento clo ¡:ecJiclo cle
anuência ¡:révia acarreLará a imediata retomacla clo ¡rreserrte processo.

#ffi#ä tu,Â¡qf
.t9'i*;¡(çr*
{ì tûr I rt}fli{å

Doctlmclrto essinacJo c"letronicarrtente ¡ror Carlos Manuel Baigorri, Superintendente de Controle
de obri6ações.ern25/Q3/2019. às 18:32, conforrnc horário oficìal de Brasília, corrr funclarnento
no art. 23, inciso ll, cla Portaria n'' 912l20i"7 cla Anatel.

Posterior a isso, já entre os trabalhos desta Comissão Especial, foram convidados
o Sr. Carlos Manuel Baigorri, Superintendente de Controle de Obrigaçõès, e o Sr Abraão Balbino
e Silva, Superintendente de Competição, a comparecerem a essa Cãsa para participar de Reunião
Pública a fim de elucidar sobre o processo, suas consequências, e encaminhamentos a serem
tomados para evitar que o processo de caducidade fosse continuaclo.

Dentre as indicações propostas pela comissão, e tambérn resultantes
Pública com representantes da Agêricia, viu-se a necessidad de mudança das le

da

e
a necessidade de pl:biscito para venda da empresa, Foi ressaltado pelo S que a

9

suspensão do processo era por deliberação dele e que o motivo era a oferta

IS



tr

CAMARA IVTUNICTPAI-, DE LONDRINA
tlstaclo do Paraná

Cotnissão Especial d,e Acornpanh.atnento clo Processo de CarJuci;cJade

Sercotnlel Tel.ecomunicações S.A. (Reqtterimento n" 3 5/20 I 9)

A prcposta da minoritária apresentacla na 860 Assembleia, por entendimento do
Município e da Sercomtel até o presente momento não foi aceita, sob os argumentos cle que a
mesma não segue as regras de compra de uma Sociedade Anônima de econornia mista.

Perante a esse cenário, como medida para amenizar a possibilidade de um caos
financeiro na empresa, a PMI- encarninhou diversos Projetos de Lei para essa casa, como a venda
de participaçáo da etnpresa nas subsidiárias Sercomtel Iluminação S.A e Sercomtel Contact
Center S.A.

No entanto, em direção oposta aos movimentos dos governos, tanto em esfera
Federal come Estadual, essas propostas de municipalização da "sercomtel Iluminação" e da
"sercomtel Contact Center?''não Ýem de encontro aos anseios da'popu'lação. Ainda se levarmos
em cqnsideração a quantia de 7 milhões, que, na opinião desse relator, extrapola, e muito, o real
preço dos negócios, haja.vista que, pol exemplo, a Sercomtel Iluminação S.A se restringe a urn
contrato únioo que possui com a prefeitura, e a Sercomtel Contact Center S.A. tem 90% cle suas
receitas advindas da Sercomtel S.A. Telecomunicações, que está em processo de privatização, e
sem o faturamento da operadora de telefonia, o custo anual de manutenção dessa companhia para
os cofres municipais será superior a 15 milhões de reais.

Não. se descuida das boas intenções do Prefeito - como a manutenção cle
empregos - mas se considerarmos qlle essas empresas, se não bem geridas, em um futuro
próximo, podem trazer um desequilíbrio das contas públicas, colocando em risco a continuidade
de serviços básicos.

Perante todos esses encan'ìinhamentos e mais recenternelrte tambént com a
aprovação por parte do Senado Federal da mudança na Lei Geral de'felecomunicações (LGT),
que se for sancionada permitira que a Sercomtel venda o patrimônio que antes estava vinculaclo à
concessão, como, por exemplo, os prédios do Centro e Cervejaria, a expectativa é que o valor de
mercado da empresa mude completamente, para maior. Mesmo com toáas .sru, uçõ.s, e também
com a aprovação do PLC 7912016, aAnatel deliberou, no últirno dia 13 de seternbro de 2019
para a abertura de edital das outorgas da empresa e recusou o pedido de suspensão, conf'orme
segue abaixo:

Demais determinações

Consoante previsto no artigo 136, XVI do Regimento Interno da Anatel, a SOR deverá adotar as
providências cabíveis e necessárias para encaminhar ao Presidente da Anatel a proposta de
formação da Comissão Especial de Licitação,

r0
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^ft. 
20 O controle das desestatizações serâ realizado por meio da sistemática prevista nesta

Instrução Normativa e dos instrumentos de fiscalização definidos no Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União.

( )

$ 2o Para f,rns de planejamento das ações de controle, os órgãos gestores dos processos de
desestatização deverão encaminhar ao Tribunal de Contas da União extrato do
planejamento da desestatização prevista, em que conste a descrição do objeto, previsão do
valor dos investimentos, sua relevância, localizaçio e respectivo cronograma licitatório,
com antecedência mínima de cento e cinquenta dias da data prevista para publicação do
edital. (Destacou-se)

Após aprovação pe-o TCU, a Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação, no uso da
atribuição conferida pelo inciso V do art. 183 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela
Resolução no 612. de 29 de abril de 2013, tomarâ as providências necessárias para
operacionalizar a licitação, fazendo publicar o Aviso de Licitação aprovado pelo Conselho
Diretor e encamintrando para assinatura do Presidente da Agência a Portaria de criação da
Comissão Especial de Licitação.

seia suspenso. ante a apresentacão de cronograma de desestatização da empresa" entendo
Que a mesma deve ser conhecida. nos termos da Súmula 21. porém indeferido o pedido
dela constante.

Ouanto à neticão SEI 4496573. em 13/08/20 19. a qual solicitou que o presente Drocesso

Isto porque o cronograma apresentado pela Sercomtel foi atualizado. com previsão de
divulgação de edital apenas em 01/11/2019" conforme noticiado pela própria empresa. A
despeito dos esforços. sem sucesso. empreendidos pela empresa para que o edital de
desestatizacão seja divulgado e considerando que a situação econômica e fïnanceira da
prestadora não teve uma melhora significativa. o que poderia impactar diretamente na
continuidade do serviço prestado. não vislumbro justificativa para suspender o trâmite do
presente processo. De todo modo, entendo que não haverá prejuízo ao novo cronograma de
desestatização apresentado pela Sercomtel, uma vez que a aprovação da presente proposta não
indica a publicação e início imediato do certame, sendo necessárias várias providências
anteriores para que a licitação, de fato, se inicie.

Por fim, diante da recente aprovação do PLC 7912016, o qual ainda encontra-se pendente cle
sanção presidencial e regulamentação por parte da Anatel, é oportuno salientar que a aprovação
do presente Edital não impacta, de per si, que a Sercomtel se manifeste favoravelmentô sobre a
aclaptação da modalidade cle outorga cle serviço de telecomunicações de concessão para
autorização, nos tettnos do referido projeto de lei. Até mesmo porque, repisa-se, existe um
longo caminho a ser percorrido até que o presente certame se inicie.

lEm princípio, o objeto da licitação foi estruturado em Lote I, I-ote II-4, Lote II-
licaoN oentanto, Diretor,Conselho aprovarao Consula Púta b n 4o 00t2 8I

o II I,Lote obS o segumte fundamento q constaue Análda lse no t20243 1

rtar
o
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3222881), do eutão relator da matéria, Conselheiro Aníbal Diniz: "o STFC, sendo serviço
essencial e suieito a deveres de universalizaçã.o, deveró ser prestado em regime público e
privado, concontitcntemente, por expressa rileterminação legal. Ou seja, a mera translaçcio de
obrigações de continuidade e universalização mediante compromissos de atendimento parct
vencedora do certqme, nos lern'tos do Lote III, não dispensa a obrigatoriedade da prestação do
STFC, ent qualquer de suas modalidades, no regime público. (...) Portanto, em nome da

imazia legal de preservação dos serviços prestados em reginte público, bem como da busca
de maior atratividc.de ao certame, considero pertinente a permanência no atual procedimento
licitatório apena.s cìos Lotes I-A, I-B e IL"

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pelas razões e justificativas constantes da presente Análise, proponho

aprovar a proposta de Edital de Licitação para Concessão de Serviço Telefônico Fixo Cornutado
(STFC) na modalidade local, aulorizaçáo de STFC nas modalidades Longa Distância Nacional
(LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), autorização de Serviço Móvel Pessoal (SMp),
autorização de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), e autorização de uso de
radiofrequências nas faixas de 800 MHz e 1.800 MHz, no setor 20 do Plano Geral de Outorgas
(PGO), nos termos da Minuta de Edital de Licitação (SEI n 420g075);

Determinar a Superin
Outorga e Recursos à
especialmente:

tendência de Planejamento e Regulamentação e a Superintendência de
Prestação a adoção das providências cabíveis para realização da licitação,

b.l) formulação da proposta de formação da comissão Especial de
Licitação, a ser encaminhada para aprovação do presidente da Agência
(artigo 136, XVI do Regimento Interno cla Anatel);

b.2) finalização do estudo para determinar o preço mínimo das
outorgas a serem licitaclas no presente certame, a ser aprovado pelo
superintendente de Planejamento e Regulamentação, em coordenåção
com a SCP; e

b.3) que, antes da publicação do edital, avalie a minuta para efetuar
eventuais ajustes em erros de digitação ou gramaticais, sem qualquer
alteração de conteúdo.

caducidade
qDeterminar ASue taçõetrami doS 5Pado 5J 0.0 09207 sl20 -07 8 qem SEue adiscute ssrpo vel
de na bem como doempresa, de rìoprocesso cassaçãoaplicação

35 005 70400 0612 1 J I permaneçam susp aléCNSAS ueq o pro oCESS doretorne bunalTri de
onC datas nlU ao o emcaslao ueq Sa eCO Sa Ro dardeverão toimedia prosse
tos;fei

conhecer a petição 4496s73, em r3l0ïl20l9 e indeferir o pedido dela

t2



CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estaclo do Paraná

4 REUNIOES

4.1 Primeira Reunião,20 de março de 2019

Participaram desta prirneira reunião, os Vereadores Eduardo Tominaga e o
Vereador Felipe Proehet, além de assessores e servidores da Casa.

O presidente Eduardo Tominaga abriu a reunião explicando o objetivo da
Comissão, que é acompanhar o processo de caduoidacle da Sercomtel, destacando o interesse
públic-o, uma,vez que decr'etada' a caducidade, o município e o estado assumirão uma dívida
milionária, Mencionou também que há manifestações de munícipes e de servidores da Sercomtel
preocupadol com as questões de emprego, renda e outros impactos negativos para a cidade.
Dëstacou âinda que a Comissão buscará informações e documentos oficiais objetivando dar
transparência e segurança ao andamento do processo, e também a mediclas que foram ou serão
adotadas pela Diretoria da Sercomtel para tentar reverter o processo junto à Anatel.

O presidente da Comissão também relembrou os últimos atos realizados pela
Câmara Municipal de Londrina, os quais foram, a votação do PL 18212018, no qual foi revogada
a necessidade do plebiscito, e mantida a aprovação do Legislativo para qualquer movimentação
das ações da Sercomtel; a realização da Reunião Pública no dia primeiro de novembro de dois
mil e dezoito, com o tema "O Futuro da Sercomtel", ocasião na qual a Diretoria da Sercomtel
deixott de apresentar informações que haviam sido previamente roli.itudus; e, já em dois mil e
dezenove, uma reunião informal na Câmara Municipal de Londrina com o atual presidente cla
Sercomtel, Claudio Sergio Tedeschi, que se colocou à disposição dos urr.uãor.s para o
esclarecimento de quaisquer dúvidas. Foi mencionado também que, através da imprensa, ìoube-
se da reunião, ocorrida em Brasília no dia quatorze de fevereiro de dois mil e dezènove, entre o
Prefeito do Município de Londrina, Marcelo Belinati Martins, o Presidente da Sercomtel,
Claudio Sergio Tedeschi, e o Presidente da Anatel.

O relator da Comissão, vereador Þ'elipe Prochet, sugeriu que fosse requericlo o
estudo da empres a Ernst & Young, para averiguar se foram feitas recomendações, a, .uro
positivo, quais foram estas, quem teve acesso e se foi dado algum prosseguimento. Foi ressaltado
que, segundo os repiesentantes da Sercomtel, o material é sigilo So por tratar de outras matérias,
portanto seria necessário solicitar somente a parte que trata da Sercomtel e, caso ainda assim haja
resistência, solicitar a cláusula contratual que comprove tal impedimento. Como
encaminhamento fìnal da reunião, determinou-se a realização de uma segunda reunião da
Comissão Especial no dia vinte e nove de março de dois mil e clezenove, com a presença do
Presidente da Sercomtel, Claudio Sergio Tedeschi

Antes da segunda reunião, no dia 26 de março de2019,
o ofício n" 38/2019, da sercomtel s.A. Telecomunicações, contendo

foi protoco a

histórico do processo
de Telecomunicações

de caducidade pelo qual a empresa passa no âmbito
-Anatel.

do
Nacional
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4.2 Segunda Reunião,29 de março de 20lg

Participaram desta segunda reunião, os integrantes da Cornissão, o presidente
Eduarclo Tominaga, o relator Irelipe Prochet e o membro Jarnil Janene; o vereador Tio Douglas; o
conviclado Sr'. Claudio Sergio Tedeschi, Diretor Presidente e de Relações com Investiclores da
Sercomtel S.A. 'felecomunicações, acompanhado de seu assessor jurídico Sr. João Henrique cle

Almeida Scaff, além de assessores e servidores cla Casa.

O Presidente da Comissão registrou que preliminarmente foi deliberado pelos
mernbros da Cornissão que esta reunião seria fecliada contando apenas com a presença dos
memþios da Comissão, dod assessores e servidores da Casa e clos representantes cla Sercomtel
S.A.'Telecomunicações, e que tal decisão foi informada aos represerltantes da empresa Dez de
Dgzembro que haviam manifestacle interesse em participar clesta reunião,

Na sequência, os membt'os cla Comissão fizeram vários questionamentos acerca
do processo de caducidade da Sercomtel S.A. Telecomunicações aos representantes da emplesa,
abordando as últimas medidas tomadas pela Sercomtel, as possíveis soluções aos problemas
financeiros da empresa e a proposta do sócio minoritário Dez cle Dezembro, entre outras
questões. O Diretor Presidente da Sercomtel S.A. Telecomunicações fez um breve relato do
histórico financeiro da eurpresa e respondeu a todos os questionamentos feitôs.: l

Ao f:nal, o Presidente da Comissão dispensou os convidados e encerrou a
gravação da reunião para deliberar com os demais membros acerca dos encaminhamentos da
reunião.

Os m=mbros da Comissão Especial determinaraln os seguintes encaminhamentos:
l) Requisitar à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, alguns documentos anexos ao
processo de caducidade da Sercomtel S,A. Telecomunicações, a serem relacionados após a
reunião; 2) Requisitar à Sercomtel S.A. Telecomunicações o estudo feito pela empïesa Ernst &
Yóung, avaluation t'eita recentemente e citada pelo Diretor Presidente na reunião, e os planos cle
recuperação desenvolvidos pela Sercomtel; 3) Agendar uma reunião aberta, em däta a ser
definida, com a presença de um replesentante da Anatel, um representante cla Sercomtel S:4,
Telecomunicações, e representantes dos sócios da empresa, incluindo a Prefeitura do Município
de Londrina, a Companhia Paranaense de Energia - COPEL e a empres aDez c1e Dezembro.

4.3 Terceira Reunião, 10 de abril de 2019

Participalarn desta terceira reunião os vereadores Eduardo Tominaga e Felipe
Prochet, além de assessores e servidores da Casa.

Esta reunião teve como objetivo organizar a reunião pública do
desta Comissão, que contaria com representantes da Agência Nacional de
Anatel, da Sercomtel S.A. Telecomunicações e dos acionistas desta
Mesa seria composta pelos integrantes desta Comissão Especial e pelos Anatel,

I S.A.

t4
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que serão sabatinados na reunião. Resolveu-se ainda que oS
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comissão Especial tle Acontpanhamento do Processo de caducidade da
S'¿ rcomte:l Telecomunicações S.A. (Requerimento n" 3 5/20 1 9)

Telecomunicações e dos acionistas desta empresa teriam espaço pala falas e questionamentos
durante a reunião.

Discutiu-se acerca dos questionamentos que seriam feitos na reunião, qlre
abordariam: o histórico clo processo de caducidade cla Sercomtel S.A. Telecomunicações na
Anatel; a suspensão deste processo; os próximos passos da Anatel no referido processo; o Projeto
de Lei n" 4012019, apresentado pelo Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a
proceder à alteração do controle acionário da Sercomtel S.A. Telecomunicações e dá outras
providências; entre outras questões.

Decidiu-se tarnbém 
. 
que a Procuradoria Jurídica e a Controladoria desta Casa

analisariam o Projeto de Lei n" 4012019 e formulariam questionamentos que achassem opoltunos
de serem feitos aos representantes da Anatel;

4.4 Quaita Reunião, 12 de abril de 2019

Esta quarta reunião foi aberta ao público e contou com a presença dos integrantes
desta Comissão Especial, Vereador Eduardo Tominaga (Presidente), Vereador Felipe Prochet
(Relator) e Vereadoi Jamil Janene (Membro); dos Vereadores Amauri Cardoso, Pastor Gerson
Araújo, Ailton Nantes, Tio Douglas, Estevão da Zona Sul e Jairo Tamura; e dos convidados
Carlos Manuel Baigorri (Superintendente de Controle de Obrigações da Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel), Jorge Ernesto Sanchez Ruiz (representante da Superintendência de
Competição da Anatel), Cláudio Sérgio Tedeschi (Diretor Presidente da Sercomtel S.A.
Telecomunicações), Juarez Paulo Tridapalli (Secretario Municipal de Governo da Prefeitura do
Município de Londrina), João Luiz Marlins Esteves (Procurador Geral do Município), Wendell
Alexandre Paes de Andrade de Oliveira (Diretor Presidente da Copel Telecomunicagões S.A.),
Marcelo de Forbes Kneese (Dez de Dezembro Investimentos e Participações S/A), Heber Leal
Marinho Wedemann (Dez de Dezembro Investimentos e Participações S7a) e Fábio Lopes Vilela
Berbel (Dez de Dezembro Investimentos e Participações S/Ð; além de servidores'cla Casa,
funcionários da Sercomtel S,A. Telecomunicações. -.*irip.s de Londrina

O Presidente cla Comissão Especial apresentou os membros da Comissão e os
convidados da reunião, fez uma breve explanâção sobre a dinâmica desta, falou sobre o objetivo
da Comissão Especial e abriu para inscrições de perguntas, explicitando que estas deveriam ser
direcionadas à Anatel e que as perguntas direcionadas a outros que não a Anatel seriam
registradas em escrito para posterior análise e encaminhamento pela Comissão. Os dernais
membros da Comissáo ftzeram uso da faIa, agradecendo a presença de todos e falando dos
trabalhos da Comissão.

o Presidente Eduardo Tominaga convidou os representantes da C
Manuel Baigo rri e Jorge Ernesto Sanchez Ruiz para compor a Mesa. Carlos fez
uso da fala, conrando o histórico do processo de caducidade S.A.
Telecomunicações na Anatel. O Presidente da Comissão passou a
Investimento e Participações S/4. Marcelo de Forbes Kneese eS it
ftzerarn uso da pala'rra como representantes da Dez de Dezembro In

e la Berbel
e Participações

gla -
s/4, o Presidente Eduardo Tominaga passou a palavra à companhia Paranaense de Ener
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Copel. Wendell A-exandre Paes cle Andrade de Oliveira, Diretor Presidente da Copel
Telecomunicações S.4., fez uso da palavra como representante da Copel. O Presidente da
Comissão passou a palavra à Prefeitura do Município de Londrina. Juarez Paulo Tridapalli,
Secretário Municipal de Governo, e João Luiz Maftins Esteves, Procurador Geral do Município,
ftzerum uso da palavra como representantes da Prefeitura do Município de Londrina. O
Presidente Eduardo Tominaga passou a palavra à Sercomtel S.A. Telecomunicações. Cláudio
Sérgio Tedeschi, Diretor Presidente da Sercomtel S.A. Telecomunicações, fez uso da palavra.

O Presidente da Comissão anunciou que as inscrições para perguntas iriam se
encerrar às quinze horas e quarenta e cinco minutos. Fizeram uso da palavra, para perguntas aos
representantes da Anatel, o advogado e munícipe Vinicius Bondarenko Pereira, o Vereador Jamil
Janene, o Vereador Amauri Cardoso e o advogado e servidor da Sercomtel Carlos Alexandre
Bordinacci Griggio. Todos os questionamentos foram respondidos pelo Superintendente de
Controle de Obrigações da Anatel, Carlos Manuel Baigorri.

O Vereador Felipe Prochet fez uso da palavra como Relator da Comissão Especial,
para apresentar os questionamentos da Comissão aos representantes da Anatel. Carlos Manuel
Baigorri respondeu a todos os questionamentos. Fizeram uso da palavra, para considerações
finais, Heber Leal Marinho Wedemann, da Dez de Dezembro Investimentos e Participações S/4,
Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira, Diretor Presidente da Copel Telecomunicações
S.4., Juarez Paulo Tridapalli, Secretário Municipal de Governo e Cláudio Sérgio Tedeschi,
Diretor Presidente da Sercomtel S.A. Telecomunicações. O Presidente da Comissão registrou o
recebimento de duas perguntas por escrito, uma do advogado e munícipe Vinicius Bondarenko
Pereira e outra do engenheiro e munícipe Willis José Rodrigues.

Após esta Reunião Pública, foi enviado à Comissão um e-mail, do Sr. Carlos
Alexandre Bordinacci Griggio, com questionamentos direcionados aos acionistas da Sercomtel
S,A. Telecomunicações. Estes e outros questionamentos realizados durante a reunião foram
encaminhados à Prefeitura do Município de Londrina, à Sercomtel S.A. Telecomunicações, à
Companhia Paranae:rse de Energia - Copel, e àDez de Dezembro Investimentos e Participações
S/A.

No dia22 de abril de 2019, foi protocolado nesta Casa o Ofício no 5112019, da
Sercomtel S.A. Telecomunicações, como resposta ao Ofício n' 40512079 desta Comissão, que
solicitava documentos à empresa. Seguindo a orientação desta empresa, foi enviado ofíció à
copel solicitando os documentos que a Sercomtel não pode providenciar.

No dia 23 de abril de 2019, foi enviado por e-mail o Ofício n' 173/2019 da Anatel,
como resposta ao Ofício n" 40412019 desta Comissão, que solicitava documentos à agência.

No dia 2 de maio de 2019, foi protocolado nesta casa o ofício n" 5612019
Sercomtel S.A. Telecomunicações, como resposta ao Ofício n" 46212019 desta , 9U€
encaminhava os questionamentos feitos por munícipes à comissão.
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4.5 Quinta Reunião, 13 de maio de 2019

Esta quinta reunião inicialmente foi programadapara o dia l0 de maio de2019,
mas acabou sendo reagendada para o dia 13 de maio de 2019.

Parliciparam desta reunião os Vereadores Eduardo Tominaga e Felipe Prochet, os
convidados Cláudio Sérgio Tedeschi (Diretor Presidente da Sercomtel S.A. Telecomunicações) e
Flávio Montenegro Balan (Presidente do Conselho de Adminstração da Sercomtel S.A.
Telecomunicações), além de assessores e servidores da Casa.

O Presidente da Comissão Especial cumprimentou os presentes, falou sobre o
objetivo da Cornissão Especial e registrou o não recebimento de respostas aos Ofícios
encaminhados à Prefeitura do Município de Londrina, à Companhia Paranaense de Energia -
Copel, e àDezcle D=zembro Investimentos e Participações S/4, que continham questionamãntos
feitos por munícipes na Reuhião Pública desta Comissão, realizada no dia doze de abril. além de
requisição de documentos à Copel.

Flávio Montenegro Balan fez uso da palavra em nome do Conselho de
Administração da Sercomtel S.A. Telecomunicações, explicando o funcionamento desse
Conselho. O Presid=nte Eduardo Tominaga e o Relator Felipe Prochet ftzeram uma série de
questionamentos ac Presidente do Conselho e ao Diretor Presidente da Sercomtel S.A.
Telecomunicações, abordando os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho nos últimos meses, as
questões jurídicas e mercadológicas acerca do processo de desestatizaçáo da empresa, o projeto
de Lei n" 4012019 que tramita nesta Casa, entre outros assuntos. Flávio Balan e Cláuclio Tedeschi
responderam aos questionamentos e, posteriormente,frzeram algumas considerações finais.

Decidiu-se que a Comissão Especial, após a reunião, requisitaria à Sercomtel S.A.
Telecomunicações: a) a ala que contém o registro de uma situação, descrita pelo Diretor
Presidente Cláudio Tedeschi na reunião, em que um funcionário da Sercomtel S.A.
Telecomunicações repassou informações privilegiadas acerca da situação da empresa à Dez De
Dezembro Investin-¡entos e Participações S/A; e b) as atas das reuniões do Conselho de
Administração e das Assembleias Gerais da Sercomtel S.A. Telecomunicações, realizadas após a
Reunião Pública desta Comissão, do dia doze de abril.

No dia l6 de maio de2019, foi protocolado nesta Casa, um Ofício do Sr. Jefferson
Ricardo Belasque, empregado público da Sercomtel S.A. Telecomunicações, que pretendia
informar à Comissão que foi apresentado, junto ao Conselho de Administiação áa Sercomtel,
pedido de deliberação acerca do reconhecimento de estabilidade dos ..pr.guáos remanescentes
do Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina.

No dia 16 de maio de 2019, foi protocolado nesta Casa, a CE Circular no
l2Il20l9, da Sercomtel S.A. Telecomunicações, co ntendo informações referentes ao plano
de Metas para a Universalização - PGMU

No dia 17 de maio de 2019, foi protocolado nesta Casa, o Ofício no da
Sercomtel S sma
empresa.

.4. Tel¿comunicações, como complemento ao Ofício no 5v201
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No dia 28 cle maio de 2019, foi protocolado nesta Casa, o Ofício no 6112019,d,a
Sercomtel S.A, Telecomunicações, corro resposta ao Ofício n" 61112019 desta Comissão, que
solicitava documentos à empresa.

4.6 Sexta Reunião,31 de maio de 2019

Participaram desta sexta reunião, os Vereadores Eduardo Tominaga, Felipe
Prochet e Jamil .lanene, e os convidados Cláudio Sérgio Tedeschi (Diretor Presidente da
Sercomtel S.A. Telecornunicações), Flávio Montenegro Balan (Presidente do Conselho de
Administração da Sercomtel S.A. Telecomunicações) Carlos Alexandre Bordinacci Griggio
(Conselheiro do Conselho de Administração da Sercomtel S.A. Telecomunicações), Carlos
Eduardo Pelegrini (Gerente de Regularirentação e Interconexão da Sertointel' S.A.
f'elecomunicações), Carina Feniman Francescon Oliveira (Advogada da Sercomtel S.A.
Telecomunicações) e João Henrique de Almeida Scaff (Assessor .lurídico do Diretor presidente
da Sercomtel S.A. f'elecomunicações), além de outros Vereadores, assessores e servidores da
Câmara Municipal de Londrina e servidores da Sercomtel S.A. Telecomunicações,

O Presidente da Cornissão Especial fez um repasse sobre o anclamento do
processo de caducidade da Sercomtel S.A. Telecomunicações até o momento e registrou que o
Projeto cie Lei n" 40i2019, que auloriza o Executivo Municipal a proceder à alteração do controle
acionário cla Sercorrrtel S.A. Telecomunicações e dá outras providências, foi aprovado na forma
clo Substitutivo no l. Registrou também que o Procurador Geral do Municipio, loão Luiz Martins
Esteves, foi convidado para esta reunião, mas não pode estar presente e nem enviou ul,
representante.

Fizeram uso da palavra Carlos Eduardo Pelegrini, Carina Feniman Francescon
Oliveira, Carlos Alexandre Bordinacci Griggio, Cláudio Sérgio Tedeschi, o Vereador Jamil
Jânene,e o Vereador Felipe Prochet, que falaram sobre o processo cle caducidade, a tramitação do
Projeto de Lei no 4t)12019, os flincionários da Sercorntel S.A. Telecomunicações, er-rtr.e'outros
assuntos afins.

4.7 Sétima Reunião, 8 de julho de 2019

Participaram desta sétima reunião os vereadores Eduardo Tominaga, Felipe
Prochet e Jamil Janene e os conviclados Juarez paulo Tridapalli (Secretário Municipal de
Governo), Cláudio Sérgio Tedeschi (Diretor presidente da Sercomtel S.A. Telecomunicações),

Telecomunicações), José
carina Feniman Francescon oliveira (Advogacla cla sercomtel S.A
Antonio Tadeu Felismino (chefe de Gabinete do prefeito do Muni cípio de Londrina), além de
assessore S e servidores da Casa.

Foi discutido acerca da aprovação do Projeto de Lei no 40lZ0l9 lonailos
da Sercomtel S.A. Telecomunicações que estão se reunindo com a prefei tir sobre a

o processo de
desestatização da empresa; da situação financeira da empresa; dos
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leilão do direito de capitalizaçáo da empresa; da suspensão do processo de caducidade da
Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel; entre outros assuntos relacionados a estes.

lJsaram da palavra o Vereador Eduardo Tominaga, o Vereador Felipe Prochet, o
Vereador Jamil .Ianene, o Sr. Cláudio Sérgio Tedeschi, o Sr. .luarez Paulo Tridapalli, a Sra, Carina
Feniman Francescon Oliveira, o Sr. .Tosé Antonio Tädeu Felismino e o Dr. Miguel Angelo
Aranega Garcia.

Foram determinados os seguintes encaminhamentos: a) o Sr. Cláudio Sérgio
Tedeschi organizarâ uma reunião entre a Procuradoria Geral do Município e a Procuradoria da
Cãmara Municipal de Londrinapara discutir acerca de um Projeto de Lei que regulamentará a
instalação dg antenas na cidade; b) o Sr, Juarez Paulo Tridapalli enviará cópia do contrato entre a
Frefeitura e a empresa 83 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, assim que este estiver pronto; c) enviar
ofício à Pr'efeftura solicitando cópia da cartaque o Prefeito enviou à Anatel, vinculada ao Projeto
de Lei n" 3212019, atestando que garantiria o fluxo de caixa da empresa até a conclu'são clo
processo de sua desestatização, cópias dos clocumentos enviados pela Prefeitura à Anatel durante
a tramitação do processo de caducidade, e cópias dos documentos que oficializam a anuência da
Companhia Paranaense de Energia - Copel, à venda das ações cla Sercomtel S.4., por parle da
Prefeitura e a consequente desestatização da empresa; d) enviar ofício à Sercomtel S.4.,
solicitando o valor da dívida que a Prefeitura tem com a Sercomtel S.A, assim como o valor da
dívida que a Sercomtel S.A. tem com a Prefeitura, oprazo oficial cle suspensão do,processo de
caducidade da Anatel, cópias das atas e do relatório fìnal do Grupo de Trabalho que foi criado na
Sercomtel S.A. para estudar o processo de desestatização då empresu . qu. conta com a
participação dos representantes dos fturcionários da empresa, conforme relatado nesta reunião,
assim como os nomes e cargos dos funcionários que o compõem, cópia da ata da úrltima reunião
do Conselho de Administração da Sercomtel S.4., e os nomes dos representantes dos
funcionários da Sercomtel que vêm se reunindo com a prefeitura, assim co-o cópia das atas
dessas reuniões; e ei enviar ofício à Copel, solicitando que informem a esta Comissão Especial
se há ciência e concordância da Diretoria, do Conselho de Administração e dos acionistas da

9opgl.das providências e encaminhamentos que estão sendo feitos pela Prefeitura Municipal'de
Londrina para reverter o processo de caducidade e cla possível desestatização da empresa, ., .uso
ha.ia ciência e concordância do Conselho de Administração da Copel, cópias doJ documentos
comprobatórios com manifestação deste conselho.

No dia 22 dejulho de 2019, foi protocolado nesta Casa, o Ofício no 8l/2019, da
Sercomtel S.A. Telecomunicações, como resposta ao Ofício n" 95812019 desta Comissão, que
solicitava documentos e informações à empresa,

No dia 29 dejulho de 2A19, foi protocolado nesta Casa, o Ofício n, lï2l20l9 da
Prefeitura do Município de Londrina, em resposta ao Ofício n" 95912019 desta Comissão, que
solicitava documentos e informações à Pref'eitura.

No dia 20 de agosto cle 2019, foi enviado e-mail a esta comissão
dos Funcionários da Sercomtel S.A. Telecomunicações, solicitando uma reunião.
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clontis,sãr¡ Especia.l de Aconryctnhamento clo Processo rke CadtrcirJade
S e r c o rnt e I Te I e c o mu n i c aç õ e s S. A. ( R,èqù ert i me,krt o nq'S Sli 0j g)

4.8 Oitava lìeunião, 26 de agosto de 2019

Participaranr desta reunião os Vereadores [")duardo Tominaga, Felipe Prochet e
Jamil .lanene e os convidados CláLrdio Sérgio lledeschi (Diretor Presidente da Sercomtel S.A.
'felecomunicações), Guilhernle l)uarte 'làit (Conrissão dos Funcionários da Sercorntel S.A.
Telecomunicações), Jeff'erson Ricardo Belasclue (Comissão dos Funcionários da Ser.comtel S.A.
Telecomunicações), André Giuliani (Cornissão dos Funcionários da Sercomtel S.A.
'lelecomunicações). Clarlos I{enriqr-re Bordinacci Griggio (Conselho cle Administração da
Sercomtel S.A. 'l-elecomulricaçõeq), Marco Antonio Fortunato Davicl (Conselho de
Administração cla Sercorltel 'SlA. Telecornunicações), João [;uiz Martins Esteves''lProcurador
Geral do Município), joão l-lenriqr.re de Alrnçida Scafl(Sercomtel S.A, Telecornunicações), alérn
dos assessoi'es e servidores cJa Casa.

r . :.

: A teunião teve colt'ìo pauta, por: solicitação da Cornissão dos lrr-rncionários da
Sercomtel S.A. -felecomunicações, 

os seguintes pontos: a) pelcepção dos ernpregados quanto à
tratativa dos ggqtores da Sepcomtel para com o quadro de empregados na desestatização da
empresa; b) cenários possíveis em caso de não haver interessados no leilão para clesestatizaçáo
da empresa; e c) afì'onta aos interesses da Companhia na forma como está sendo realizaclo o
processo cle alierração das suas subsidiárias e controlpdas, 

:

Inicialnlente <i Presìdente cJa Conrissão Especial fez urir breve histórico dos
trabalhos da Collissão até o preseiìte momento, Em seguida, fìzcrarn uso du tulu;;-o ir.
Cláudio Sérgio l"ecleschi; o Verearlor Flduardo T'ominaga, o Vereacloi Jarnil .lanen., o Sr. J"ff"rron
Ricàrdo Belasque e o Sr. Guilhenne l)uarte Tait, que abordaram diversos assuntos como o
c,ronograma clo pÍocesso cle leilão, a conclição fir'ranceira atual da empresa, medidas qu" eriab
sendo'tomadas para melhdrarrestaióondição" a snspensão do proce*ro á. 'caducidade na Anatelie
asituaçãoc1osfttncionáiiosnestepicjcessotodo.'r'-.,'.,'

,."l .::.i...:r'|I Após, çssas 1'alas iniciais, f'oi aberto o primeiro ponto da pauta, a '¿percepção clos
entpregados quattto Ér tlatativa dos gestores cla Sercomtel para corn o quadro de empregacìos na
desestatizaç.uo 9u empresá", Fizerarn uso cla palavra, o Sr. Jeffèrsðn Ricar1to n.lãsqu., o
Vereador Eduardo Tcrñinaga, o Vereador.Ianlil'Janene e o Sr. Marco Antonio Fortunato Davicl.

Postedormente, foi aberto o segundo ponto da pauta,'os J'cenários possíveis em
ðaso de não haver.i{greqsalos no leilao p;;;;rã*ri'¡laîaî;;;.#;i Fizeram uso cra
palavra, o Sr. Cláudio Sþrgio Tedeschi,:o Sr, iefferson Ricardo Relasque, o st. l"áôi"ilir¿T¡lü
'[isteves,oSr'MarcoAntonio]rortunatoDavideoVereadorlu*il"r-o-','_ä*

Em qegr-rida, o Presidente äa Comissão Especial: inîormou'qure iá indeferil- o
terceiço ponto dapauta poleritencler:que este extlapolava o o^bjeto cla Comisiã; Ed;.ial:Y 

v r¡ v

Iioram f'eitas algumas l'alas finais sobre o valor da empres¿I e sobre o þrocesso de
leilão: usaram da palavra,ro SL cláudio sérgio Tedeschj, o vereado r Felipe Prochet, o:Sr. .loão
Lr-riz Martins Esteves. o sr.:Marco Antonio Fortunato David e o Sr:: Jeffersoil Ri cardo Belasque.

Eduaido Torninaga informou que antes da reunião
representantes do Obsetvatói:io de Gestão Pública cle Londrina pediralrr para
reunião, ,rras lhes foi infbrmado que se'tratava de. uma reùnião f'echada. Ädernais,
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deixou como encaminhamento da reunião que a Prefeitura e a Sercomtel S.A. Telecomunicações
façam uma reùnião com os funcionários da empresa para esclarecer os pontos que não foiam
esclarecidos nesta reunião.

No dia 4 de setembro de 2019, foi protocolado nesta Casa, o Ofício no 661201g, d,o
Observatório de Gestão Pública de Londrin4 eontendo alguns questionám.nto, u..r.a da Lei no
12.87112019, que tem por objetivo autorizar o Executivo ivtunìcipal a proceder à alteração do
controle acionário da Sercomtel S.A Telecomunicações e suas subsidiárias.
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s coNclusÃo

Diante de tudo que foi apurado pela Comissão Especial de Acompanhamento clo
Processo de Caducidade da Sercomtel Telecomunicações S.A, esse relator emite o seguinte
parecer.

Antes porém cabe ressaltar o dever dessa casa em fiscalizar os contratos e atos do
Município, com responsabilidade ao apontar os possíveis encaminhamentos. Nesse contexto,
após todas as reuniões e informações, apesar de todos os encaminhamentos e projetos aprovados
por essa casa, conclui-se que a empresa encontra-se em uma situação muito complicada,
possivelmente irreversível, isso se não for frutífero o leilão de suas ações e/ou o aporte
financeiro de seus acionistas.

Vale ressaltar que o processo de caducidade e o valor estipulado pela agência foi
indicado há pouco mais de 2 anos, e que esta Comissão Especial não tem condições de afirmar se
o valor estipulado à época seria suficiente para atingir os índices necessários, devido a novos
fatos surgidos ao longo desse período.

Diante de todo o exposto, estão encerrados os trabalhos desta Comissão Especial,
cleterminando-se o arquivamento deste caderno processual, ficando o mesmo disponível a futuras
consultas.

E O RELATORIO.

Londrina, 24 de setembro de20l9

Comissão Especial:

EDUARDO GA

Presidente

E PROCHET

Relator bro
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