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Ao décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 15 horas, 
reuniram-se na sede da COMPANHIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A., à 
Rua Deputado Nilson Ribas, 120 Jardim Bancários, os membros do Conselho Fiscal da 
companhia para deliberarem sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao segundo 
trimestre de 2020. Além da presença do Conselheiro Fiscal, também estiveram presentes 
à reunião o Diretor Administrativo Financeiro, bem como o Contador da Companhia, para 
prestar os esclarecimentos necessários. Na oportunidade, foram realizados os 
esclarecimentos com relação às contas que compõem o ativo e o passivo da empresa, 
bem como sobre os eventos extraordinários e demais ocorrências no período e que 
propiciaram a obtenção dos resultados. Foram apresentados os Demonstrativos dos 
Resultados do Exercício no período de abril a junho de 2020 e o acumulado para o 
trimestre. Ainda, foi discorrido sobre os índices de análise do balanço e os principais 
aspectos de cada um dos itens apurados. Além disso, foi apresentado o planejamento do 
previsto e o realizado com relação às receitas no segundo trimestre e o fluxo do caixa 
previsto para os meses subsequentes. Por fim, foi demonstrado o relatório de revisão de 
informações intermediárias dos Auditores Independentes.  
 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da empresa COMPANHIA DE 
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO S.A., inscrita no CNPJ sob nº 03.311.327/0001-
72, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta 
data, examinaram as demonstrações contábeis relativas ao segundo trimestre de 2020 e 
relatório de revisão de informações intermediárias dos Auditores Independentes, são de 
parecer que as referidas demonstrações contábeis estão em condições de serem 
submetidas à apreciação dos Acionistas, os conselheiros solicitaram a apresentação para 
próxima reunião dos relatórios referente as auditorias executadas e seu planejamento 
anual, realizado pelo auditor interno, conforme os requisitos do programa mínimo exigido 
pelo tribunal de contas do Paraná. 
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