TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 02.558.157/0001-62
NIRE 35.3.0015881-4
ATA DA 180ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
TELEFÔNICA BRASIL S.A. REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020, às 10h00, na sede
social da Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) situada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos
Berrini, 1.376, 32º andar, Lado A, sala 4G+, Bairro Cidade Monções, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Foi realizada convocação na forma do estatuto social da
Companhia. Presentes todos os membros do Conselho Fiscal da Companhia (“Conselho
Fiscal”), que subscrevem esta ata, havendo, portanto, quórum. Ainda estavam presentes, o
Diretor de Contabilidade e Comissionamento, Sr. João Orlando Lima Carneiro; o Contador da
Companhia, Sr. Carlos Cesar Mazur; o Diretor de Relações com Investidores, Sr. Luis Carlos
da Costa Plaster; o Gerente de Relações com Investidores, Sr. João Pedro Xavier Esteves
Soares Carneiro, a Gerente Sênior Jurídico da Diretoria de Assuntos Corporativos e Societários,
Sra. Nathalia Pereira Leite, como Secretária da Reunião, além do representante da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), Sr. Rodrigo Marcatti.
3. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO: Examinadas e debatidas as matérias constantes da
Ordem do Dia, pelos membros do Conselho Fiscal presentes à reunião conforme abaixo
descrito:
(i) Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes
e do Relatório Anual da Administração relativos ao exercício social encerrado em
31.12.2019: Inicialmente, o Sr. João Orlando Lima Carneiro realizou uma apresentação sobre
as Demonstrações Financeiras e o Sr. Luis Carlos da Costa Plaster realizou uma apresentação
sobre o Relatório Anual da Administração. Na sequência, o representante da PwC, Sr. Rodrigo
Marcatti, apresentou o trabalho realizado pela auditoria independente no período, tendo
apresentado a minuta final do Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, o qual
será assinado, sem alterações à minuta final ora apresentada, até a data da divulgação das
Demonstrações Financeiras ao mercado. Foram examinadas pelo Conselho Fiscal as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, bem como a minuta final do Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório Anual
da Administração, tendo sido prestados os esclarecimentos necessários pelos representantes
da Companhia e pela auditoria independente, PwC. Após a análise dos documentos e
informações apresentadas, os conselheiros fiscais emitiram opinião favorável aos referidos
documentos, segundo a qual consideram tais documentos e informações adequados e corretos.
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(ii) Proposta de Orçamento de Capital para o exercício social a se encerrar em 31 de
dezembro de 2020, incluindo o Relatório de Execução do Orçamento de 2019: O Sr. João
Orlando Lima Carneiro apresentou a proposta de Orçamento de Capital para o exercício a se
encerrar em 31 de dezembro de 2020. Foram examinadas pelo Conselho Fiscal a Proposta de
Orçamento de Capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, bem
como o Relatório de Execução do Orçamento de Capital de 2019, tendo sido prestados os
esclarecimentos necessários. Após a análise dos documentos e informações apresentadas, os
conselheiros fiscais emitiram opinião favorável aos referidos documentos, segundo a qual
consideram tais documentos e informações adequados e corretos.
(iii) Proposta de Destinação do Resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019: O Sr. João Orlando Lima Carneiro apresentou a proposta de Destinação
do Resultado para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Foi examinada
pelo Conselho Fiscal a Proposta de Destinação do Resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, tendo sido prestados os esclarecimentos necessários. Após a análise
dos documentos e informações apresentadas, os conselheiros fiscais emitiram opinião
favorável ao referido documento, segundo a qual consideram tal documento e informações
adequados e corretos.
Por fim, os conselheiros fiscais informaram que o parecer do Conselho Fiscal sobre os temas
apresentados será emitido na data da próxima reunião do Conselho de Administração e ficará
arquivado na sede da Companhia.
4. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a
presente ata. São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
_______________________________
Flávio Stamm

_______________________________
Cremênio Medola Netto

_______________________________
Charles Edwards Allen

_______________________________
Nathalia Pereira Leite
Secretária

ANEXO
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Telefônica Brasil S.A. (“Companhia” ou “Telefônica Brasil”), no
exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no artigo 163 da Lei das
Sociedades por Ações, procederam ao exame e análise das Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório Anual da Administração,
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (“Demonstrações Financeiras Anuais
de 2019”), bem como da Proposta de Orçamento de Capital para o exercício social de 2020, incluindo o
relatório de execução do orçamento de 2019 e da Proposta de Destinação do Resultado do exercício
social de 2019 e, considerando as informações prestadas pela Diretoria da Telefônica Brasil e pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, opinam, por unanimidade, favoravelmente a tais
documentos, bem como que os mesmos refletem adequadamente as posições patrimonial e financeira
da Companhia em todos os aspectos relevantes, e recomendam a submissão de tais documentos à
Assembleia Geral Ordinária da Telefônica Brasil, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.

Flavio Stamm
Conselheiro Fiscal (efetivo)

Cremênio Medola Netto
Conselheiro Fiscal (efetivo)

Charles Edwards Allen
Conselheiro Fiscal (efetivo)

