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ORDEM DO DIA 
  
1) Alienação de ações da empresa; 
2) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
 
 
DELIBERAÇÕES 
 
1) Informado que em decorrência da aprovação da Lei nº 12.912/2019, o Acionista Sercomtel 
S.A. – Telecomunicações deliberou em sua 91ª Assembleia Geral Extraordinária pela 
alienação de ações da Sercomtel Contact Center ao Município de Londrina e à Sercomtel 
Iluminação. Também, foi discorrido a respeito do Ofício PRES nº 051/2019 da Sercomtel 
Iluminação S.A. informando a respeito da deliberação na 22ª Assembleia Geral 
Extraordinária de que a empresa deverá participar da composição acionária da Sercomtel 
Contact Center. Na sequência, foi apresentado aos Acionistas o cumprimento das 
recomendações feitas pela acionista da Controladora, Copel. Além disso, foi deliberado que 
os percentuais de aquisição pelo Município de Londrina das duas empresas poderão ser 
modificados para contemplar o reajuste pelo IPCA e ajuste conforme as variações de caixa 
desde a data-base (31/10/2018) até a data do efetivo pagamento dos valores, observada a 
limitação orçamentária da Lei nº 12.920/2019. Nestes termos, foi apresentado o valuation da 
empresa, conforme cálculos e relatórios contábeis já estão deduzidas as provisões de 
contingências cíveis atuais, a fim também de atender à solicitação da Acionista Copel de 
reajuste do laudo da Ceres pelo IPCA e ajuste pelas variações de caixa no dia do 
pagamento. Apresentada a proposta aprovada na 22ª Assembleia Geral Extraordinária da 
Sercomtel Iluminação, a qual estabelece que a Sercomtel Iluminação adquirirá 41% das 
ações da Sercomtel Contact Center de propriedade da Sercomtel S.A. Telecomunicações. 
Informado ainda a respeito do Ofício nº 937/2019/CPOE/SCP-ANATEL enviado pela Anatel, 
em resposta ao Ofício PRES nº109/2019 da Sercomtel S.A. - Telecomunicações, sobre a 
não necessidade de anuência prévia em relação à alienação da Sercomtel Contact Center e 
Sercomtel Iluminação para o Município de Londrina. Face ao exposto a Acionista aprovou a 
proposta de alienação de ações da Sercomtel Contact Center para o Município de Londrina 
e para a Sercomtel Iluminação nos termos apresentados.  
 
2) A Acionista autorizou a Diretoria Executiva da empresa a tomar todas e quaisquer 
providências necessárias à concretização da alienação das ações de propriedade da 
Sercomtel S.A. – Telecomunicações para o Município de Londrina e para a Sercomtel 
Iluminação. Também, foi autorizado que a Diretoria da Sercomtel Contact Center tome as 
providências necessárias para realizar adaptações nos documentos constitutivos da 
empresa, e convocar nova Assembleia para aprovação do novo Estatuto Social. 
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