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1. LOCAL: Reunião por videoconferência (plataforma Zoom). 2. DATA: 14.05.2020 - 9h30. 

3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS: I. Demonstrações Trimestrais 

Auditadas e Balancete (1T 2020): as Demonstrações Contábeis referentes ao primeiro 

trimestre de 2020, foram aprovadas por unanimidade pelos Conselheiros. II. Orçamento - 

Análise PxR e Cenário de Contingência: o controller da Companhia, Sr. Eduardo Joakinson, 

procedeu à explanação dos itens que compõem o orçamento, sendo as explicações 

apresentadas satisfatórias aos Conselheiros. Relativamente ao cenário atual, a Diretoria 

Executiva esclareceu que a pandemia em razão do COVID-19 não afetou financeiramente 

a empresa. O Presidente do Conselho sugeriu um estudo sobre os impactos da 

inadimplência no fluxo de caixa da Elejor, a ser providenciado e enviado aos Conselheiros, 

e atualizado e apresentando na próxima reunião. III. Relatório de Fiscalização: Feita a 

apresentação pelo controller Eduardo Joakinson e sanadas eventuais dúvidas, o documento 

foi aprovado em sua integralidade pelos Senhores membros do Conselho Fiscal, com a 

sugestão que sejam feitos os ajustes indicados no texto do relatório. IV. Definição de 

cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal para 2020: após deliberação dos 

Senhores Conselheiros, decidiu-se por unanimidade que as reuniões ordinárias do 

Conselho Fiscal serão realizadas de forma mensal (art. 58 Estatuto Social e art. 19 

Regimento Interno), de preferência na primeira sexta-feira da segunda quinzena de cada 

mês, às 9:30 horas, salvo comunicação posterior. V. Pendências da Ata anterior (Dez/2019): 

Em discussão, os Senhores Conselheiros deliberaram por abordar os temas nas próximas 

reuniões do COF, a iniciar pelo mês subsequente, com oportuna inclusão em pauta. VI. 

Distribuição de Dividendos: As informações apresentadas restaram avaliadas e confirmadas 

pelos Senhores Conselheiros, que não apresentam oposição à proposta, desde que 

declarada a disponibilidade pelo Conselho de Administração e submetida à Assembleia 

Geral para privativa deliberação. 

4. ASSINATURAS: Marcelo Coser. Vinícius Luiz Gapski. Silvio Lohman. Valmir Mombach. 

Ana Paula Oaida Gabellini. O texto integral da ata da 92ª Reunião do Conselho Fiscal da 

Elejor foi lavrado em livro próprio. 


