
 
 

 

COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A. 

SOCIEDADE ECONOMIA MISTA 

CNPJ: 03.311.327/0001-72 – NIRE: 41500352082 

SÚMULA DA ATA DA 190ª (CENTÉSIMA NONAGÉSIMA) 

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 29/12/2020 

 

ORDEM DO DIA:  

 

1.   Pedido de Aporte de Capital;  

2.   Planejamento Estratégico – 2021/2025;  

3.   Descanso Anual Não Remunerado - Diretor Presidente;   

4.   Outros assuntos de interesse da sociedade. 

 

 

DELIBERAÇÕES:  

 

1. Diretor Administrativo Financeiro reiterou o pedido de Aporte de Capital da empresa, 

considerando a atual situação da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. que passa 

por um desequilíbrio financeiro, onde as receitas são inferiores aos custos e despesas 

ocasionando prejuízo mensal e acumulado, considerando que a geração de caixa é inferior as 

suas obrigações, assim a empresa vem utilizando reserva de caixa cuja reserva tende a 

terminar nos próximos meses, considerando que a Sercomtel S.A - Telecomunicações nosso 

maior cliente reduziu o valor do contrato de prestação de serviços a partir do mês de Outubro 

de 2019, impactando economicamente nas receitas da companhia, dentre demais fatos 

apontados ao colegiado, desta forma, a Diretoria da empresa reitera ao Conselho de 

Administração o pedido de aporte de capital, este pedido é fundamental para a reestruturação 

da empresa e sua sobrevivência. Considerando que foram prestados todos os esclarecimentos 

de forma detalhada quanto a atual situação financeira, sendo apresentado também o parecer 

jurídico nº 067/2020 – Aporte de Recursos/Recomendações, diante de todo o exposto, o 

Conselho de Administração recebeu a solicitação de aporte e encaminhou para fins de 

conhecimento e eventual deliberação pelos acionistas, em assembleia geral extraordinária. 

 

2. Diretor Administrativo Financeiro apresentou ao colegiado o Planejamento Estratégico 2021-

2025, elaborado em conformidade com as diretrizes estratégicas diante do atual cenário da 



 
 

 

empresa, esclarecidas as dúvidas pertinentes quanto às ações estratégicas previstas para o 

próximo quinquênio que visam alavancar a receita da empresa, bem como prestado 

esclarecimentos sobre as premissas utilizadas para a elaboração do planejamento. Documento 

aprovado pelo colegiado. 

 

3. Diretor Presidente solicitou descanso anual não remunerado no período de 11/01/2021 à 

25/01/2021, perfazendo um total de quinze dias do próximo ano. Diante do exposto, o 

Conselho de Administração deliberou pela aprovação do descanso anual não remunerado, 

sendo o Diretor Presidente substituído em suas atividades pelo Diretor Comercial. 

  

4) Em outros assuntos de interesses da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) 

Informado aos membros presentes sobre os atuais resultados financeiros / Novembro 2020, 

esclarecido sobre o balanço ativo circulante, valores atuais e posteriores recebimentos à 

empresa e balanço ativo não circulante, discorrido sobre ação judicial e prejuízos acumulados. 

Esclarecido sobre indicadores financeiros que se encontram negativos: Patrimônio líquido, 

DRE, Ebitda, liquidez corrente. b) informado que a Sercomtel S.A – Telecomunicações 

registrou na 96ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23/12/2020 a transferência de 

ações de titularidade da Sercomtel S.A. – Telecomunicações detidas junto à Sercomtel 

Iluminação S.A. e na Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A., para o Município de 

Londrina - Considerando os atos finais necessários à conclusão do processo de desestatização 

e em atendimento às disposições contidas na Lei Municipal nº 12.871/19. c) referente ao item 

pautado, não foi prestada informação. 

 

 

Marco Antônio Fortunato David 
Presidente 

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná 
Sob nº 20216355346 em 28/09/2021 

Leandro Marcos Raysel Biscaia 
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